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Apresentação 
 

O livro “Orçamento de Obras na Construção Civil” é mais uma das minhas 

publicações dedicadas àqueles que trabalham com a preparação de orçamentos de obras, uma 

tarefa diária difícil. No seu conteúdo, traz importantes considerações de como montar um 

orçamento de forma prática, descrevendo o passo a passo, ou seja, mostrando didaticamente 

os caminhos dessa área específica da engenharia de custos, uma área a ser dominada pelo 

profissional, principalmente no que diz respeito à projeção dos custos de construção e, por 

conseguinte, o preço de venda desse empreendimento. 

Neste trabalho, descreve-se o processo de orçamentação numa construção, mostrando 

as principais ferramentas disponíveis para o orçamentista, em busca dos custos diretos e 

indiretos. Trata-se, mais especificamente, de um suporte técnico, portanto, uma publicação 

indispensável para os profissionais atuantes na área da engenharia de custos. 

Recomenda-se o mesmo para estudantes da graduação, profissionais de engenharia, 

arquitetura, incorporadores, orçamentistas, consultores, tecnólogos, planejadores, projetistas, 

profissionais da área de suprimento, coordenadores de obras e empresários envolvidos com 

elaboração de custos na construção civil. Pretende-se com esse livro incentivar o estudo deste 

tão significativo assunto, focado na qualidade e produtividade de orçamentos; e ainda atender 

a todos os profissionais que vivenciam e, efetivamente, trabalham com orçamentação e, como 

consequência, buscam mais conhecimento dessa área da construção civil. 

Este trabalho foi preparado de forma objetiva, visando atender, de modo especial, os 

iniciantes dessa área, uma vez que se reconhece a importância do aprendizado pelos 

profissionais na área de engenharia de custos, e por trabalhar e lecionar a temática há bastante 

tempo. Motivo pelo qual foi estabelecida uma sequência clara e didática de capítulos. 

Por fim, espera-se uma boa aceitação e compreensão dos leitores, e que estes possam 

contribuir com sugestões e críticas, no sentido de que, cada vez mais, ele possa ser 

aperfeiçoado. 

O Autor 
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Capítulo 1 
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE PROJETOS 

 

1.1 CONSIDERACÕES INICIAIS 

A construção civil desempenha um papel de grande relevância no desenvolvimento de 

um país. Uma prova disso é que a cada momento mais empreendimentos estão sendo 

implantados, apesar da falta de mão de obra qualificada, que tem sido a grande preocupação 

dos construtores. Muitos projetos inovadores estão sendo lançados nos grandes centros, 

aumentando as exigências de qualificação em leitura e interpretação dos mesmos. Portanto, o 

aperfeiçoamento dos profissionais da área de engenharia civil, dos estudantes e demais 

pessoas envolvidas nessas atividades deve ser incentivado nas universidades, nos escritórios e 

canteiros de obra, evitando, com isso, a migração de profissionais de outros locais.  

Essa qualificação, porém, não pode ser realizada em curto prazo, uma vez que o 

processo de aprendizagem é complexo e demorado, sendo necessário, por exemplo, 

conhecer previamente todos os instrumentos utilizados para o desenho dos projetos 

relacionados à construção civil, tais como: o projeto arquitetônico; os sistemas prediais 

hidrossanitários, de energia elétrica, e de telefonia; dentre outros. 

O AutoCad é outra ferramenta indispensável e que deve ser conhecida pelos 

projetistas e estudantes, por ser a tecnologia mais utilizada atualmente na elaboração de 

projetos através de desenhos no computador e que muito tem contribuído no 

desenvolvimento da representação gráfica dos projetos de engenharia. Esta representação 

gráfica, pré-projeto ou escopo, é resultante da proposta de seu idealizador e o que norteará 

todas as etapas a serem percorridas no projeto final, desde a preparação do orçamento até 

sua finalização, no que diz respeito aos acabamentos e áreas agenciadas, por exemplo.  

Todo profissional da área de engenharia deve, impreterivelmente, saber ler e 

interpretar corretamente um projeto de engenharia, seja ele arquitetônico, elétrico, 
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hidráulico, mecânico, dentre outros. Disponibilizando-se a estudar e se requalificar sempre 

para, então, poder acompanhar as novidades e desenvolver as tarefas apresentadas no dia a 

dia de sua área de atuação.  

Para fazer um orçamento, ou seja, fazer o levantamento dos valores ou custos da 

obra, no entanto, não precisa ser um especialista no uso do AutoCad. Contudo, é necessário 

entender em detalhes a representação gráfica desse software, para então aprofundar-se nos 

conhecimentos adquiridos. Todo orçamentista, entre outras habilidades, precisa saber ler e 

interpretar os desenhos de plantas, cortes, fachadas, detalhes, perspectivas, interpretar as 

linhas de cota e os mais variados tipos de desenhos, além de possuir, evidentemente, 

conhecimento de obras. Sem vivência em obra não será possível desenvolver uma 

orçamentação que atenda de fato as necessidades do cálculo do custo para implantação de 

um projeto, por mais simples que seja. 

Contudo, com a tecnologia Building Information Modeling – Modelagem de 

Informações da Construção (BIM), ferramenta extraordinária, porém, infelizmente, ainda 

pouco conhecida no Brasil, torna-se mais proativo trabalhar e entender os projetos de 

engenharia. Devido, talvez, ao pouco conhecimento dessa tecnologia, observa-se que 

poucas construtoras adotam o BIM em seus projetos, entretanto, espera-se que num futuro 

bem próximo, por necessidade de mudanças na filosofia de trabalho, os construtores e 

incorporadores passem a optar pelo uso do BIM, uma poderosa metodologia de modelagem 

tridimensional. No software BIM, qualquer elemento desenhado é interpretado e, 

imediatamente, carrega todas as suas informações, isto é, dimensões, materiais, 

quantitativos e orçamento. 

Com base no exposto, na importância do conhecimento e elaboração de orçamentos 

que este livro foi desenvolvido, objetivando mostrar de forma prática os passos necessários 

que todo profissional envolvido com a engenharia civil, mais especificamente com os 

orçamentos e gestão de obra, devem seguir para desenvolver um bom trabalho. 
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1.2 ANÁLISE DE PROJETOS 

 

Tendo em vista as limitações deste trabalho, recomenda-se ao leitor que sejam 

providenciados, em escritórios de engenharia e arquitetura, projetos completos de arquitetura 

e complementares, com o intuito de melhorar o aprendizado por meio de sua leitura e 

interpretação. Sendo muito importante nesse estágio inicial.  

De posse dos projetos, estabeleça um roteiro de trabalho, de modo que sua elaboração 

possa ser discutida e avaliada. Analise todos os detalhes e estabeleça os prós e contras 

apresentados na elaboração, objetivando, com isso, entender o que fora projetado e 

comprender a construção do orçamento, objeto deste estudo. 

Compreender em detalhes as características de um projeto, antes deste ser colocado 

em prática, é o primeiro passo do setor de engenharia de uma empresa construtora. Do 

contrário, a falta de um exame criterioso, certamente, ocasionará em problemas graves. As 

empresas precisam ter um corpo técnico de gestão que possa, com competência, fazer essas 

avaliações, viabilizando o adequado planejamento e gerenciamento, em conformidade com as 

diretrizes estabelecidas pela empresa. 

Portanto, num trabalho em equipe, o que é recomendado na análise de projetos, 

planeje várias reuniões, solicite a opinião de cada um dos participantes acerca dessa atividade 

pedagógica, buscando saber o que acham do projeto e o que deve ser melhorado. Lembre-se 

que para uma boa análise de projetos, diante de tantas informações técnicas, é importante ter 

senso crítico e saber avaliar. Use, por exemplo, as ferramentas pedagógicas disponibilizadas 

normalmente em sala de aula, projetando na tela as observações detectadas, com os mínimos 

detalhes, podendo, por pura necessidade de leitura, até fazer uma pausa, para que possa ser 

discutida toda e qualquer pendência que tenha deixado dúvidas. 

 

1.3 ALTERNATIVAS DE INTERVENÇÃO  

 

A avaliação do projeto deve ser feita concomitantemente por toda equipe responsável 

pelo planejamento e gerenciamento de custos da empresa, pretendendo avaliar 

economicamente o custo das decisões arquitetônicas. Assim, após a avaliação de um projeto, 

devem ser tomadas as decisões pertinentes, onde são programadas as principais alternativas 
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de intervenção, visando uma considerável redução do custo do investimento sem 

comprometer o trabalho apresentado pelos projetistas.  

As decisões tomadas a respeito do projeto devem ter o apoio de toda a equipe, 

portanto, havendo uma gestão coletiva para evitar falhas ou possíveis prejuízos. 

Podendo avaliar e reavaliar essas alternativas de intervenção, quantas vezes forem 

necessárias, e com isto buscando, evidentemente, cada vez mais alocar recursos disponíveis 

do empreendimento, podendo assim ser remanejados para melhoria de outros setores que não 

foram contemplados. Isso é fundamental para o sucesso do empreendimento ou da própria 

empresa. 

 

1.4  TAREFAS DE UM ORÇAMENTISTA 

 
O orçamentista é o profissional contratado, independentemente de sua formação, que 

atua dentro da empresa, no setor de custos, tendo como principal atribuição, a preparação de 

orçamentos. Não deve ter necessariamente formação em engenharia ou arquitetura, podem 

também ser tecnólogos. O imprecindivel é que tenha bastante vivência na área da construção 

civil. 

Precisa ser organizado, hábil, versátil, detalhista, atualizado, ter visão crítica e saber 

interagir com outras áreas, haja vista sua função exigir contato com outros profissionais, tais 

como: projetistas, engenharia, suprimento, fornecedores, dentre outros. É o profissional que 

ocupa função estratégica dentro de uma construtora, por ser o responsável direto da 

viabilidade financeira de todos os empreendimentos. 

De fato, trata-se de um profissional capaz de aliceçar e clarificar todos os passos 

necessários, isto é, mostrar o que deve ser investido na obra, com isso, demonstrar aos 

investidores o porquê da viabilidade ou não de um empreendimento. 

Para um entrosamento apropriado com cada proposta nova de trabalho, o orçamentista 

precisa exercitar as atividades descritas abaixo, evidentemente, antes do início de qualquer 

das tarefas a ele atribuídas no exercício de suas funções. 
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Figura 1.1-Tarefas de um orçamentista na prática 

  

  

  

  

  

Fonte: do Autor 

 

 Inspeção no local 

Uma visita obrigatória do pessoal do setor de engenharia de custos ao local onde será 

construída a obra, para obter uma visão completa das dimensões, bem como da 

acidentalidade ou não do terreno e sua natureza; de posse da planta de situação fornecida pelo 

arquiteto, conferirá também os lotes contíguos, alinhamento dos lotes, recuo da edificação, 

áreas livres e etc. É uma fase indispensável na elaboração do orçamento, pois com essa visita 

o pessoal terá as reais condições, visto ser feito com conhecimento, além, claro, de dirimir as 

possíveis dúvidas quanto a otimização de acessos, etapas de implantação, etc. 

 Coleta de dados 

A coleta de dados resume-se ao trabalho de cadastramento de todas as informações 

existentes e complementares, necessárias ao bom andamento do projeto.  

 Concepção do projeto 

É a ideia que o orçamentista tem daquilo que será construído ao ler o projeto 

arquitetônico e que terá como base para o estudo que propiará instalações adequadas para as 

atividades a que se destina. 
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 Análise do projeto 

 

Analisar o projeto é saber interpretá-lo, visando obter todas as informações 

necessárias para o perfeito entendimento no momento da elaboração passo a passo da 

orçamentação, a fim de que se tenha um orçamento o mais completo possível. Consiste, 

praticamente, na obtenção de informações sobre o projeto em si, ou seja, está completo ou 

existem elementos faltantes, o que falta para o início dos trabalhos do orçamentista? 

Na fase de análise dos projetos, atividade puramente de escritório, duas partes 

distintas são previstas: a gráfica e a escrita. Na parte gráfica, inicialmente o orçamentista faz a 

análise dos projetos arquitetônicos, complementares e especiais. Já no que diz respeito à parte 

escrita, desta consta o memorial descritivo e as especificações.  

No tocante a interpretação de projetos de empreendimentos, seja qual for o porte da 

obra, faz-se necessário ser completos, para o bom entendimento do analista. Para tanto, há 

necessidade de que façam parte: 

1) projeto de arquitetura; 

2) projeto do canteiro; 

3) projeto de fundações; 

4) projeto estrutural; 

5) projeto de instalações: sistemas prediais de água fria, água quente, esgoto sanitário, esgoto 

pluvial, telefonia, elétricas e especiais; 

6) tratamentos; 

7) detalhamentos; 

8) especificações; 

9) caderno de encargos; 

10) memorial descritivo e etc. 

 

 

Do projeto arquitetônico, por sua vez, os desenhos constituintes são: 
 

1) planta de situação; 

2) planta de locação; 

3) plantas baixas; 



17 

 

4) planta de cobertura; 

5) cortes;  

6) fachadas; 

7) detalhes. 

Portanto, após essas fases preliminares de trabalho o responsável técnico pelo 

orçamento realizará, dentre as principais atividades, as etapas descritas a seguir, verificando 

as cotas e dimensões dos desenhos, escalas e detalhes, especificações, dentre outras. 

01) Computar a quantidade de materiais, mão de obra, equipamentos e outros serviços 

imprescindíveis para a execução de empreendimentos ou, em última análise, fabricação de 

um produto que possa, por exemplo, ser agregado ao produto final; 

02) Elaboração de planilhas orçamentárias; 

03) Apreciar detalhadamente os custos envolvidos e suas respectivas adequações; 

04) Quantificar as horas normais de trabalho, horas extras, material, tempo previsto de 

execução, desembolso, perdas, previsão de aporte financeiro para as não conformidades pós-

entrega; 

05) Estabelecer uma rotina de trabalho de acompanhamento e atualização da fase executiva e 

financeira dos serviços propostos; 

06) Emitir sugestão quanto à viabilidade financeira para a execução de um empreendimento; 

07) Preparação de propostas. 

 

 

 

 

http://explicatudo.com/o-que-faz-um-orcamentista
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Capítulo 2 
ESCALAS 

2.1 INTRODUÇÃO 

Escala é a relação que existe entre o tamanho do desenho no projeto e o seu tamanho 

real. A escala é muito importante na engenharia, arquitetura, cartografia, geografia, entre 

outras áreas. Para esse estudo, são utilizados os escalímetros, instrumentos de desenho 

técnico utilizados para projetar objetos em escala ou promover a leitura das medidas de 

desenhos representados nela. Podem, por sua vez, ser plano ou triangular, como o 

apresentado nas Figuras 2.1 e 2.2. 

 

2.2 ESCALÍMETROS, ESCALA OU RÉGUA TRIANGULAR  

Escalímetro ou régua graduada é uma ferramenta bastante conhecida no meio técnico 

como escala ou régua triangular, usado para fazer medições. Daí sua relevância na elaboração 

de um desenho de projeto, assim como para leitura do levantamento dos quantitativos, 

principalmente quando não houver cotas especificando determinadas dimensões. Os 

escalímetros são divididos em três faces, cada qual com duas escalas diferentes. Pode-se, 

nesse caso, através da utilização de múltiplos ou submúltiplos dessas seis escalas, retirar um 

grande número de outras escalas.  Os escalímetros convencionais utilizados na engenharia e 

na arquitetura possuem as seguintes escalas 1:20; 1:25; 1:50; 1:75; 1:100; e 1:125. Cada 

unidade apontada nas escalas do escalímetro corresponde a um metro.  
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   Figura 2.1 - Miniescalímetro triangular 15 cm, segundo o fabricante Trident 

 

 

 

Figura 2.2 - Escalímetro triangular 15 cm. Escalas: 1:20/ 1:25/ 1:50/ 1:75/ 1:100/ 1:125, 

segundo o fabricante Trident 

 

 

 

 

2.3 ESCALAS NUMÉRICAS 

Pode-se facilmente criar desenhos de projetos em uma escala menor ou maior, dentro 

das medidas e das proporções necessárias. 

Existem três tipos de escalas numéricas: 

 Natural – utilizada quando o objeto a ser representado no desenho, possui a 

mesma medida no real; 

 Redução – utilizada quando o objeto a ser representado no desenho é de grandes 

dimensões. As escalas seguintes são as mais utilizadas: 1:2; 1:5; 1:10; 1:20; 1:25; 
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1:50; 1:100; 1:200; 1:250; 1:500, segundo a ABNT NBR 6492: 1994 para a 

representação de projetos de arquitetura; 

 Ampliação – utilizada quando se deseja representar no desenho um objeto muito 

pequeno. As escalas de ampliação mais recomendadas são: 2:1; 5:1; 5:1; 10:1; 

20:1; etc. 

Para a transformação de escalas será necessário a utilização de um escalímetro 

convencional que apresenta escalas de redução. 

E = d / D 

Assim, como exemplo, considere um terreno com 10 m de frente.  Representar essa 

medida no papel, fazendo uso da escala de 1:50. 

cm 20m 0,2 d    
1050

1


d

 

 

Com esse resultado, conclue-se que esse terreno de 10 m de frente vai ser 

representado na escala de 1:50 no papel, com 20 cm.  

De igual forma, qual será a medida a ser adotada num projeto quando se deseja 

detalhar na escala de 1:10 uma janela de madeira com vão de 1,50 m? 

 

cm 15m 0,15 d    
5,110

1


d

 

 

Para melhor entendimento, neste caso, utilizou-se a escala 1:10, em que cada metro 

corresponde a 10 m, ou ainda, 1 cm corresponde a 0,10 m. Assim, ao ser medida essa 

distância sobre o desenho, obteve-se: 15 cm. Isto, porém, corresponde a 15 cm x 0,10 = 1,5 

m, conforme o vão real da janela de madeira.  Entretanto, optando-se pelo uso da escala 1:25, 
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cada 1 metro no desenho corresponde a 25 m, isto é, 1 cm corresponde a 0,25 m, ter-se-ia: 15 

cm x 0,25 = 3,75 cm.  

Outras aplicações como, por exemplo, caso em que o mestre da obra meça, mediante 

uso de uma régua na planta baixa, um vão de parede correspondente a 8 cm, na escala 1:20. 

Cada metro no desenho corresponde a 20 m, isto é, 1 cm corresponde a 0, 2 m. Este, por sua 

vez deverá marcar no local: 8 x 0,2 = 1,6 m. 

No entanto, pode-se expressar qual a escala utilizada pelo projetista da seguinte 

maneira: admita o projeto de um passeio público de 20 m e que no desenho esteja 

representado por 40 cm. Com base nisso, qual a escala utilizada no desenho? 

 

    
50

1

0,4

20

1

  20

 4,0


m

m
E

 

De outra forma, qual o procedimento percorrido pelo projetista, utilizando o 

escalímetro convencional, para o desenho de uma peça para um tubo de ar na aviação, haja 

vista suas dimensões serem pequenas? 

Escolhe-se, por exemplo, para esses casos, uma escala de ampliação a critério do 

projetista 2:1. Em seguida convertemos esta para uma escala de redução, isto é: 2:1 = 1: 0,5. 

No escalímetro, portanto, essa escala é representada pela escala 1:50. Na leitura, porém, 

deve-se atentar que cada unidade será igual a 1 cm ou 10 mm, e não 1 m. Lembrar que quanto 

maior for o denominador da fração mais reduzida é a escala. Dessa forma, no seu 

entendimento qual das escalas é a maior: 1:100;1:500;1:2.000;1:3.000 ou 1:6.000? 

  

2.4 ESCALAS GRÁFICAS 

Toda escala gráfica é representada sob a forma de um segmento de reta. Este 

segmento de reta é subdividido em secções, onde são registadas as distâncias reais 

correspondentes às dimensões do segmento. 
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•  

 

Lplanta x Escala (escala de projeto) = 100 x Creal 

 

seguintes escalas: 1:50; 1:20 e 1:25. 

 

• Esc. 1:50: (12 x 50) /100 = 6 m 

• Esc. 1:20: (12 x 20) /100 = 2,40 m 

• Esc. 1:25: (12 x 25)/ 100 = 3,00 m 

 

 
Estabeleça essa medida nas seguintes escalas: 1:50; 1:20; 1:25 e 1:125. 

 

• Esc. 1:50: (9 x 50) /100 = 4,50 m 

• Esc. 1:20: (9 x 20) /100 = 1,80 m 

• Esc. 1:25: (9 x 25)/ 100 = 2,25 m 

• Esc. 1:125: (9 x 125) /100 = 11,25 
 

Portanto, usando a escala 1:200.000, como exemplo, significa dizer que 1 cm 

representa a distância existente no local de leitura, enquanto que os 200.000 cm, são a 

distância real daquele local; ou seja, 1 cm na leitura corresponde a 200.000  cm ou 2 km. 

 

2.5 REPRESENTAÇÃO DAS ESCALAS  

2.5.1 Numéricas 

As medidas encontradas num projeto arquitetônico estão sempre numa escala 

escolhida pelo projetista. Evidentemente, que ela é de uma medida bem aquém do tamanho 

real.  Para a obtenção desse tamanho real, devem ser seguidos os seguintes passos: 

• Medir com a régua o valor estabelecido na planta, em cm; 

• Multiplicar este valor pela escala estabelecida pelo projetista; 

• Dividir este resultado por 100 para obter o valor real em metros. 

 

 

 

 

2.5.1.1 Aplicações práticas 

a) Admita que na escala de 1:100 uma leitura corresponda a 12 m. Calcule essa medida nas 

seguintes escalas: 1:50; 1:20 e 1:25. 

 

b) Considere na escala de 1:100 a dimensão de uma dependência correspondente a 9 m. 

Estabeleça essa medida nas seguintes escalas: 1:50; 1:20; 1:25 e 1:125. 
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igual a 3 m. Determine  essa medida nas seguintes escalas: 1:100 e 1:20. 

 

• Esc. 1:100: (3 x 100) / 50 = 6 m 

• Esc. 1:20: (6 x 20) /100 = 1,2 m 

 

d) Observe que na escala de 1:20 foi feito um levantamento de uma extensão correspondente  

1:100 e 1:50. 

• Esc. 1:100: (2 x 100) / 20 = 10 m 

• Esc. 1:50: (10 x 50) /100 = 5 m 

 

e) Admita na escala de 1:125 a medida do muro frontal de sua residência como igual a 10 m.  

a 2 m de uma área externa de uma edificação. Estabeleça essa medida nas seguintes escalas: 

1:100 e 1:50. 

• Esc. 1:100: (2 x 100) / 20 = 10 m 

• Esc. 1:50: (10 x 50) /100 = 5 m 

 

e) Admita na escala de 1:125 a medida do muro frontal de sua residência como igual a 10 m. 

Determine essa medida nas seguintes escalas: 1:100; 1:25: 1:75 e 1:50. 

• Esc. 1:100: (10 x 100)/125 = 8 m 

• Esc. 1:25: (8 x 25) / 100 = 2 m 

• Esc. 1:75: (8 x 75) /100 = 6 m 

• Esc. 1:50: (8 x 50) / 100 = 4 m 

 

f) Na escala de 1:75 foi realizado um levantamento arquitetônico de uma fachada com 

medida vertical igual a 12 m. Construa essa medida nas seguintes escalas: 1:100 ; 1:25; 1:20 

e 1:50. 

• Esc. 1:100: (12 x 100)/75 = 16 m 

• Esc. 1:25: (16 x 25) / 100 = 4 m 

• Esc. 1:20: (16 x 20) /100 = 3,2 m 

• Esc. 1:50: (16 x 50) / 100 = 8 m 

 

 

a 2 m de uma área externa de uma edificação. Estabeleça essa medida nas seguintes escalas: 

1:100 e 1:50. 

• Esc. 1:100: (2 x 100) / 20 = 10 m 

• Esc. 1:50: (10 x 50) /100 = 5 m 

 

e) Admita na escala de 1:125 a medida do muro frontal de sua residência como igual a 10 m. 

Determine essa medida nas seguintes escalas: 1:100; 1:25: 1:75 e 1:50. 

• Esc. 1:100: (10 x 100)/125 = 8 m 

• Esc. 1:25: (8 x 25) / 100 = 2 m 

• Esc. 1:75: (8 x 75) /100 = 6 m 

• Esc. 1:50: (8 x 50) / 100 = 4 m 

 

f) Na escala de 1:75 foi realizado um levantamento arquitetônico de uma fachada com 

medida vertical igual a 12 m. Construa essa medida nas seguintes escalas: 1:100 ; 1:25; 1:20 

e 1:50. 

• Esc. 1:100: (12 x 100)/75 = 16 m 

• Esc. 1:25: (16 x 25) / 100 = 4 m 

• Esc. 1:20: (16 x 20) /100 = 3,2 m 

• Esc. 1:50: (16 x 50) / 100 = 8 m 

 

 

c) Imagine na escala de 1:50 a medida levantada de uma dependência sanitária como sendo 

igual a 3 m. Determine essa medida nas seguintes escalas: 1:100 e 1:20. 

 

d) Observe que na escala de 1:20 foi feito o levantamento de uma extensão correspondente a 

2 m de área externa de uma edificação. Estabeleça essa medida nas seguintes escalas: 1:100 e 

1:50. 

 

e) Admita na escala de 1:125 a medida do muro frontal de sua residência como igual a 10 m. 

Determine essa medida nas seguintes escalas: 1:100; 1:25: 1:75 e 1:50. 

 

 

f) Na escala de 1:75 foi realizado um levantamento arquitetônico de uma fachada com 

medida vertical igual a 12 m. Construa essa medida nas seguintes escalas: 1:100 ; 1:25; 1:20 

e 1:50. 

 

 

2.5.2 Gráficas 

São aquelas que expressam diretamente a veracidade de tudo aquilo que fora 

mapeado. Contudo, o profissional precisa está atento ao seguinte detalhe: quanto maior o 

desenho de uma obra feito a uma escala, maior deverá ser sua escolha para a representação 

em escala. Ao passo que quanto menor forem os detalhes, menor deverá ser a escala 

escolhida. 
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A transformação de escala numérica em escala gráfica é feita da seguinte forma. 

Considere uma escala numérica 1:2.000.000, que precisa ser transformada em escala gráfica. 

Para tal, precisa ser feita a seguinte conversão: 2.000.000 cm = 20 km (1 cm equivale a 20 

km). Em seguida é feita sua construção, mediante um segmento de reta que mede 1 cm. 

 

 

 

 

 

O inverso, porém, é feito da seguinte maneira: 1 cm (medida do segmento de  reta)       

15 km = 1.500. 000 cm. Logo a escala será: 1: 1.500,000. Entretanto, na hipótese de haver 

um segmento de reta que seja diferente de 1 cm, usa-se uma regra de três simples, ou seja: 

0____600 km, sendo representada a distância por 3 cm.  

 Logo: X = 200 km = 20.000.000 cm. Ou ainda a escala é: 1: 20.000.000. 

Tipos de escalas 

Numéricas Gráficas Numéricas Gráficas 

1/10.000 

 

1/25.000 

 

1/75.000.000 

 

1/350.000 

 

 

 

1 cm------------X 

3 cm-----600 km 

Logo: X = 200 km = 20.000.000 cm. Ou ainda a escala é: 1: 20.000.000.  
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 Logo: X = 200 km = 20.000.000 cm. Ou ainda a escala é: 1: 20.000.000. 

Tipos de escalas 

Numéricas Gráficas Numéricas Gráficas 

1/10.000 

 

1/25.000 

 

1/75.000.000 

 

1/350.000 

 

  

2.6 DESENHOS ASSISTIDOS POR COMPUTADOR 

Nos dias atuais, os escalímetros estão praticamente obsoletos. Apenas alguns 

profissionais, que ainda não se renderam as novas tecnologias, fazem uso constante dessa 

ferramenta, por exemplo, os operários, mestres e técnicos da construção civil.  São, 

eventualmente, ainda utilizados também nos escritórios ou, no próprio canteiro de obras, em 

decorrência de algum problema de verificação de medidas com os desenhos impressos, em 

caráter emergencial. Atualmente, a execução de desenhos de arquitetura é praticamente 

realizada com o uso de programas gráficos, por exemplo, o AutoCad. As pranchetas de 

desenho deram lugar aos computadores após a criação do CAD, pela empresa americana 

Autodesk, que exigem um hardware potente, ou seja, com alta capacidade de processamento 

e memória. Contudo, sabe-se, ainda, da existência de outros softwares específicos para esse 

tipo de trabalho como, por exemplo, ArchiCad e o Revit. 

No AutoCad o projetista é quem define a escala. Portanto, o projetista pode utilizar 

desse argumento e desenhar na unidade de medida que assim desejar. Os arquitetos e 

engenheiros, por exemplo, trabalham em seus projetos utilizando o metro, isto é, utilizam 

uma unidade do desenho em Autocad correspondente a um metro. Todavia, os geógrafos, 

assim como os topógrafos, utilizam o quilômetro, ou seja, utilizam uma unidade do desenho 

em AutoCad correlata ao quilômetro.  
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Por exemplo, um segmento de reta representando uma parede divisória cuja distância 

representar 30 unidades significa dizer, em última análise, várias medidas, ou seja, 30 mm, 30 

m, e etc. Entretanto, ao ser feita essa operação, conclui-se que a referida parede mede 

exatamente 3 m.  

De outra forma, essa mesma parede expressando uma medida correspondente a 15 

unidades, significa que a parede mede 15 cm, e não 15 m ou 15 mm, atentando-se que seria 

uma incoerência a espessura de uma parede com tais medidas. Para isso, buscou-se no projeto 

em que se pretende trabalhar, mediante uma medida conhecida, encontrar a unidade de 

medida utilizada.  

Vale lembrar que não existe nenhum comando no AutoCad que possa configurar 

automaticamente a escala de um desenho. Assim, a partir do comando SCALE, será possível 

alterar a escala de um desenho e, por conseguinte, também a unidade de medida em que foi 

planejado para o projeto. Para isso, é necessário que seja digitado: SC + Enter. Em seguida, 

selecione o desejado + Enter. E, com um clique no ponto de referência do objeto, insira o 

fator de escala + Enter. 

 

2.7 DIMENSÕES PADRÕES DAS FOLHAS 

As folhas, em mm, seguem a uma proporção correspondente a (2)
0,5

 e utiliza-se um 

módulo de 1 m²(A0). Observar, conforme mostrado na Tabela 2.1, que as dimensões da folha 

A1 correspondem à metade da folha A0, e assim por diante, mantendo-se esse procedimento. 

 

Tabela 2.1 - Dimensões padrões para definição dos tamanhos das folhas 

A5 148 mm x 210 mm A3 297 mm x 420 mm A1 594 mm x 841 mm 

A4 210 mm x 297 mm A2 420 mm x 594 mm A0 841 mm x 1.189 mm 

Fonte: ABNT 
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2.8 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

 

1) Desenhe um retângulo de 4 m x 5 m de lado, representado na Esc. de 1:100 e de 1: 125; 

1:200 E 1: 250. 

2)Trace na Esc. 1:20 e Esc. 1: 25, respectivamente, as dependências sanitárias existentes no 

seu escritório de trabalho. 

3) Um terreno tem 15 m de testada frontal. Qual medida pode representar essa dimensão num 

projeto, quando desejada o uso da escala de 1:50? 

4) Uma avenida com 650 m de extensão está representada em uma planta topográfica por 

um segmento de reta de 0,55 m. Ache a escala desta planta.  

5) Projete na Esc. 1:100, Esc. 1:50 e Esc. 1:20, respectivamente, as seguintes dependências  

de sua residência: quarto de casal, quarto de crianças, quarto de hóspedes, cozinha, 

lavanderia e quarto de serviço. 

6)  Esboce na Esc. 1:100, Esc. 1:50 e Esc. 1: 20, respectivamente, a sala de aula do seu curso, 

assim como da dependência sanitária mais próxima. 

7) O canteiro central de sua avenida possui uma extensão de 100 m por 2,20 m de largura. 

Represente esse canteiro na Esc. 1:100 e Esc. 1:50, respectivamente. As faixas de rolamento, 

no entanto, possuem em cada lado 7,50 m. Faça essa representação gráfica na escala de 1:20. 

8) O prédio onde você estuda tem uma área verde correspondente a 4.000 m², sendo sua 

planta baixa um triângulo isóscele com base de 80 m. Desenhe essa área verde nas seguintes 

escalas: Esc. 1:50, Esc. 1:200 e 1:100. 

9) Uma praça será construída numa área de sua cidade, próxima ao mercado central. A área 

disponível é de 3.500 m², no formato de um paralelogramo retângulo, tem base de 200 m. 

Estabeleça esse projeto na Esc. 1:500 e Esc. 1:250. 

10) Uma ponte metálica tem uma extensão de 800 m, ligando as margens do Rio Uruá, cuja 

largura é de 7 m. O Departamento de Estradas local, visando seu alargamento, projeta a 

construção das passarelas laterais para fluxo de transeuntes. Desenhe, de acordo com as 

exigências normativas desse órgão, o projeto na Esc. 1:50 e Esc. 1:100. 

Ex. 11 - Quais as diferenças básicas entre escalas numéricas e gráficas? 

Ex. 12 - A rua principal de um condomínio tem uma extensão de 756 m. Na planta 

arquitetônica ela está desenhada com 10 cm. Qual a escala que o projetista utilizou? 
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Ex. 13 - Existem duas obras de sua responsabilidade para fiscalização numa cidade, cuja 

distância é representada na escala de 1:12.000. A distância entre essas duas obras é 

representada por 3 cm, no mapa . Qual é a distância real entre as duas obras? 

Ex. 14 – Suponha que em data muito próxima uma terceira obra será construída nessa cidade. 

O local, porém, está representado por 4,5 cm no mapa. Qual a distância real em relação à 

segunda obra? 

Ex. 15 - A distância média entre as cidades X e Y, assinaladas no mapa, é de 6 cm. Qual é a 

distância real, sabendo- se que a escala usada é de 1: 250.000? 

Ex. 16 - Num mapa afixado na parede de uma sala de aula há um desenho na escala 

1:500.000. Nesse mapa, contudo, as localidades X e Y estão separadas 12 cm. Qual a 

distância real entre essas duas cidades? 

Ex. 17 - A extensão medida entre dois pontos em uma estrada de acesso a dois povoados na 

escala 1: 250.000 é de 0,009 m. Determinar a distância correspondente a esses dois 

povoados? 

Ex. 18 - A distância gráfica representada em um projeto na escala 1: 250.000, de uma túnel é 

de 0,6 km de extensão? Determinar a extensão real desse túnel. 

Ex. 19 - Um projeto para um viaduto foi feito na escala 1: 250.000. Qual, na verdade, é a sua 

extensão, visto que na escala mencionada foi representado por uma extensão de 0,5 km. 

Ex. 20 – Especifique qual a escala utilizada quando do projeto de uma estrada, onde a 

distância entre dois povoados é representada por 5,0 cm de extensão. Porém, quando utilizada 

outra escala como, por exemplo, 1:50.000 esta mesma estrada tem uma medida 

correspondente a 10,0 mm. 
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Capítulo 3 
ORÇAMENTOS 

3.1 CONCEITUAÇÃO 

A ABNT NBR 12721:2006 assim estabelece: “documento onde se registram as 

operações de cálculo de custo da construção, somando todas as despesas correspondentes à 

execução dos serviços previstos nas especificações técnicas e constantes da discriminação 

orçamentária”. 

É inquestionável a importância da elaboração de um orçamento, no campo da 

construção civil, subsetor edificações, uma vez que ele além de fornecer todas as informações 

necessárias ao investidor, também é facilitador para aqueles que manuseiam com outras áreas 

como, por exemplo, os planejadores, gestores, e tantos outros setores de uma empresa de 

construção civil. Portanto, um orçamento não é feito simplesmente com o objetivo de 

estabelecer o valor do empreendimento, mas também para buscar o seu controle. Além do 

mais, é oportuno advertir que os procedimentos aplicados na construção de obras civis 

podem, sem dúvida alguma, também ser aplicados às obras rodoviárias, ferroviárias, de 

saneamento e tantas outras. Assim, sob o aspecto técnico ou metodológico existem 

notadamente pequenas alterações, haja vista suas características próprias, mas perfeitamente 

contornadas, caso das obras, por exemplo, de “retrofit” que fogem em muito ao tradicional 

roteiro normalmente feito às obras novas. Esse termo é muito utilizado no meio da construção 

civil pelos arquitetos, engenheiros e decoradores, com surgimento na Europa e nos Estados 

Unidos.  

Quando se fala em retrofitar, significa aumentar a vida útil de edificações antigas, 

aproveitando-se, evidentemente, da inclusão de tecnologias modernas como materiais e 

equipamentos de última geração, ou seja, alternativa para reformar e revitalizar uma 

edificação, modernizando as instalações e infraestrutura, esse é o caso das dependências 

sanitárias com adequações para cadeirantes, substituição de peças antigas pelas torneiras, 
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válvulas de descarga, válvulas de mictórios, secadores de mãos, saboneteiras controladas por 

sensores, inserção de equipamentos elétricos modernos em substituição aos já obsoletos; 

também a substituição dos sistemas de chuveiros elétricos ou gás encanado, pelo sistema de 

aquecimento solar, adaptação aos corredores e áreas, entre tantos outros serviços, sempre 

procurando deixar em evidência as características originais do partido arquitetônico. 

Deste modo, orçamentação significa o levantamento em detalhes de todos os serviços 

necessários à execução de um empreendimento, seja qual for o seu porte. O termo 

orçamentação, na verdade, é o procedimento utilizado quando se elabora um orçamento. 

Fazer orçamento, portanto, é prever o custo de uma obra. Traduz o valor da soma dos 

insumos: mão de obra, materiais, equipamentos, tributos, aluguéis, utilidades e outros, 

necessários à realização de um serviço. É o modo de saber aproximadamente quanto custará 

um empreendimento. É o cálculo prévio da quantia necessária para a realização de uma 

construção, enfim é calcular os gastos para a execução de qualquer obra. Nada, nada mesmo, 

substitui a velha prática de ser feita a composição de custos unitários e cotação de insumos. 

Todo orçamento deve estar preparado antes da execução da obra, já com o arrolamento de 

custos, pois somente com a apresentação desse documento ao interessado contratante, é que 

será possível ser estabelecido qualquer ordem de serviço. É o proprietário do 

empreendimento que aprecia, porque ele conhece suas posses para viabilizar o desembolso ou 

não com os custos. Dessa forma, entende-se que na preparação de um orçamento o 

engenheiro de custos deve atentar para a importância de um bom planejamento, uma vez que, 

baseado nesse documento, poderão ser feitos todos os demais estudos do empreendimento de 

construção proposto.  

Por outro lado, é necessário que o orçamentista, de antemão, entenda o verdadeiro 

significado de centro de custos, a base fundamental da contabilidade de custos; processos de 

planejamento e controle administrativo de um empreendimento, e dessa forma saber 

distinguir para separar em detalhes o que são custos de projetos, construção e 

comercialização. Todo orçamento precisa ser bem detalhado para, em função do valor a ser 

consumido na obra, servir de balizamento para o controle dela, motivo pelo qual o mesmo foi 

preparado. É, verdadeiramente, um documento imprescindível para a garantia de execução do 

empreendimento. Ele expressa a previsão de recursos para todas as tarefas e, por conseguinte, 

para a obtenção de recursos financeiros junto às instituições financiadoras, por exemplo. 
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Precisa, portanto, ser bem elaborado, objetivando não haver, em hipótese alguma, erros ou 

dados desconexos. Afinal, trata-se de quantias relevantes que interferirão, caso algo saia 

errado, em toda a programação de conclusão da obra. 

 

3.2 ORÇAMENTOS NA PRÁTICA 

 

Todo profissional gestor militante nos canteiros de obras necessita de um orçamento, 

isto é, de um instrumento que possa espelhar com segurança e garantia o previsto em termos 

construtivos para sua obra, visto ser ele quem dá o suporte para que possa ser delineada a 

previsão dos serviços, tanto em termos quantitativos quanto financeiros. Sua utilização, no 

dia a dia do engenheiro, é de extrema necessidade.  

O orçamento é um instrumento para tomada de decisões, obviamente com o 

cronograma físico-financeiro, podendo ser associado a outras ferramentas inovadoras de 

acompanhamento existentes, de tal modo a facilitar a compreensão e diagnosticar, se for o 

caso, as prováveis falhas e as futuras a serem ocasionadas na fase de execução de um 

empreendimento.  

Na realidade, devem ser conhecidas todas as atividades de um orçamentista, evitando-

se dessa forma que ele seja o faz de tudo numa empresa construtora, como muitos 

empreendedores assim exigem. Mas, sem dúvida, existem aqueles que só sabem manusear os 

softwares de orçamentos existentes. O orçamentista precisa ter experiência de obras e não 

somente saber fazer uso dessas ferramentas. Elas, de fato, ajudam em muito, pois é com elas 

que se obtem de forma instantânea, por exemplo, curvas de insumos e cronograma de 

execução, sendo, portanto, indispensáveis ao profissional. O orçamentista desempenha papel 

fundamental, haja vista ser ele quem calcula a quantidade de materiais, mão de obra, horas de 

trabalho, equipamentos, determina os custos, estuda a viabilidade de execução de um projeto, 

dentre tantos outros atributos a ele conferido. 

Fazer orçamento na prática é reconhecer que nunca se deve iniciar uma orçamentação 

sem antes fazer uma visita técnica. Não sendo um trabalho fácil, portanto, exigindo muito 

conhecimento e experiência. Ele envolve uma série de etapas, tais como: leitura de projetos, 

conhecimento do local da área edificante, levantamento de quantitativos, composições de 

custos unitários, dentre tantas outras informações para o trabalho completo. 
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Com isso, evidentemente, serão obtidos dados significativos que possam influenciar 

na sua elaboração como, por exemplo, acesso ao local da obra, preços dos insumos, 

disponibilidade de mão de obra, fornecedores de serviços e equipamentos, serviços públicos, 

condições de acessos, índices pluviométricos, Código de Postura Municipal, Legislação 

Tributária e Ambiental; identificando os serviços propostos, análise técnica dos projetos, 

dentre outros. Isso é fundamental, pois com esse procedimento inicial podem ser obtidos 

dados de grande valia. 

Portanto, fazer orçamentos, em última análise, significa preparar uma documentação 

de tamanha importância que faça constar, por exemplo, nas planilhas de custos o 

levantamento dos quantitativos, suas unidades métricas, valor unitário de cada serviço, 

incluindo os encargos sociais, cálculo dos custos indiretos para aplicação do BDI e, por fim, a 

determinação do preço de venda, em detalhes, cronograma e programação das fases de 

execução do empreendimento. Preço de venda corresponde à soma dos custos acrescida do 

lucro previsto. O cronograma financeiro também deve ser acrescentado a essa documentação, 

detalhando o desembolso mensal. 

 

3.3 TIPOS DE ORÇAMENTOS 

 

Na prática, os tipos mais frequentemente utilizados na construção civil, são: o 

convencional (orçamento discriminado ou detalhado), o operacional (norteia a execução da 

obra), o paramétrico (de cunho essencialmente aproximado e bastante utilizado nas 

informações iniciais repassadas aos clientes), para incorporação em condomínios (conforme 

ABNT NBR 12721:2006), por possuir características geométricas, dentre outros. 

 

3.3.1 Orçamento discriminado ou detalhado 

 

O orçamento detalhado ou orçamento discriminado, também conhecido no meio 

técnico como sendo aquele em que a engenharia de custos efetua de forma criteriosa o 

levantamento de todas as quantidades necessárias para a concretização de um serviço, tal 

como: materiais, apropriação da mão de obra, ferramentas, equipamentos, encargos sociais 

e, evidentemente, taxas que porventura possam incidir sobre o serviço a ser realizado. Esse 
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tipo de orçamento, de fato, é o mais indicado, por exemplo, para detalhar os custos de um 

empreendimento com o máximo de exatidão. Trata-se, porém, de um procedimento 

bastante laborioso, mas que dependendo do tipo e porte da obra é a opção correta a ser 

escolhida pelos autores dessa apropriação de custos. 

Utiliza como ferramenta para apresentação uma planilha orçamentária, na qual são 

distribuídas as colunas em que cada uma tem sua função específica.  Nela, portanto, 

mostra-se o custo unitário e a origem destes custos em cada serviço, e como alternativa 

cria-se uma composição discriminando os materiais, mão de obra e equipamentos 

necessários para a execução de cada serviço. Essa planilha desenhada e apresentada de 

várias formas oportuniza ao responsável técnico exibir de forma clara os valores 

correspondentes a cada item e subitem, assim como o valor global do empreendimento. De 

uma forma geral, os orçamentos discriminados ou detalhados são subdivididos em serviços, 

ou grupos de serviços, facilitando a determinação dos custos parciais. 

O tipo de orçamento discriminado ou detalhado, portanto, é fundamentado em 

custos que absorvem todas as previsões de despesas do empreendimento. Cada obra possui 

características próprias e, por isso mesmo, deve ser orçada segundo os projetos executivos, 

memoriais descritivos e especificações técnicas. 

 

3.3.2 Orçamento operacional 

 

  Este tipo de orçamento norteia o proprietário a acompanhar mais de perto o 

desenrolar de seu investimento, no que diz respeito a sua execução, proporcionando uma 

visão geral dos custos de funcionamento de sua empresa como, por exemplo, os gastos 

feitos no dia a dia pela empresa, estimativa de volume de negócios, dentre outros, o que 

somente é possível ser identificado mediante o orçamento operacional.  

Tipo de orçamento que, na verdade, é um instrumento de grande valia para o 

processo de planejamento e controle operacional de qualquer empresa que atue no ramo da 

construção civil, independentemente do seu porte. Dão subsídios que podem ser usados na 

melhoria da tomada de decisão, de modo a assegurar os resultados financeiros planificados. 
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3.3.3 Orçamento paramétrico 

 

O orçamento paramétrico é muito utilizado como estimativa do custo total de uma 

obra e seu valor é estimativo, isto é, adjetivo qualificativo que já diz tudo, é uma 

aproximação, são meros exercícios de ordem de grandeza. Por isso, é indicado para a análise 

e planejamento inicial do empreendimento. Prática indireta de se orçar um empreendimento. 

Utiliza parâmetros de indicadores como, por exemplo, o Custo Unitário Básico (CUB), 

calculado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil, e a fornecida pelo Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). Constitui em um 

extenso banco de dados de insumos e composições de custos unitários mantidos pela Caixa 

Econômica Federal (CEF) com a participação do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

Outros parâmetros, no entanto, são também utilizados como, os índices de custos 

médios publicados mensalmente pela Editora PINI, Revista Construção e Mercado e, 

atualmente, o DNIT. Serve como informação preliminar para os investidores, haja vista sua 

facilidade na obtenção imediata de valores do empreendimento. Seu custo unitário é obtido 

mediante a tomada do custo de construção de outras obras, evidentemente, de igual porte, 

acabamento e localização.  

O Custo Unitário Básico da Construção Civil é extensamente utilizado em cálculos, 

avaliações e até mesmo em contratos. Trata-se de um índice mediano, localizado e 

apresenta, sem dúvida alguma, suas barreiras. É calculado com base em projetos 

uniformizados em que são avaliados os materiais e serviços para execução da obra. Na 

utilização do CUB, é necessário de antemão, identificar a região e, evidentemente, as 

características construtivas da obra em que se deseja efetuar os cálculos preliminares, 

observando-se que são resultados meramente estimativos, pois não expressam, em hipótese 

alguma, resultados concretos, ou seja, considerados como verdadeiros a ser divulgado a 

quem solicita uma avaliação preliminar de custos sobre um determinado empreendimento 

de seu interesse. 

Para o cálculo, toma-se a área do projeto e multiplica-se pelo custo unitário do metro 

quadrado de construção da edificação, função da tipologia do projeto e do padrão imaginado 

para cada obra ou, em última análise, utilizar como escolha o uso do volume construído. É o 

ideal para uma análise preliminar de viabilidade do investimento, uma vez que alerta 
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prontamente o proprietário sobre os prós e contras, no tocante a sua possibilidade financeira 

de investir. 

 

3.3.4 Orçamento para incorporação em condomínios 

Para efeito de incorporação em condomínios, buscam-se critérios para a elaboração 

do custo da construção de edificações. Para tanto, utilizam-se a norma da ABNT NBR 

12721:2006, usada para o cálculo da área equivalente, cujo título é definido por: 

“Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras 

disposições para condomínios edilícios - Procedimento”. Essa norma faz uso do Custo 

Unitário Básico (CUB) - indicador do custo da construção. Aplica-se em construções 

executadas em condomínios residenciais, unifamiliar, multifamiliar ou comercial, vertical 

ou horizontal, objetivando determinar o custo da obra e levando em consideração as 

principais características da edificação. Muitas empresas utilizam o CUB como unidade de 

medida, por ser um índice que reflete a variação mensal dos custos da construção civil e 

também bastante utilizado pelas incorporadoras, pois serve de embasamento para o reajuste 

das prestações dos contratos de compra e venda de imóveis, até a entrega das chaves.  

O CUB medido todo mês pelos Sindicatos da Construção Civil serve para preparar 

um orçamento de modo mais rápido, utilizando os valores de custo/m². Ademais, o CUB, 

descreve a variação mês a mês dos custos dos insumos. Trata-se, pois, de uma metodologia 

bastante simples, podendo, no entanto, ocasionar sérios erros, em função de sua 

simplicidade. Essa metodologia se faz presente a partir do início da incorporação, visto que 

cada projeto se encontra em fase de preparação. Os valores assim calculados não devem ser 

admitidos como preços e sim como valores de referência. É, no entanto, imprescindível seu 

registro em Cartório de Registro de Imóveis, na cidade onde será feita a construção, como 

previsto na Lei Nº 4591 – 16/12/1964, pois, assim, serão obtidas as garantias tanto aos 

condôminos quanto aos construtores e incorporadoras sob todos os aspectos administrativos 

e jurídicos, dentre outros. 

É oportuno lembrar que na formação do CUB não são levados em consideração 

alguns itens como: obras e serviços complementares (terraplenagem, urbanização, 

recreação, piscinas e campos de esportes), agenciamento de áreas, projetos de qualquer 

natureza (fundações especiais, elevadores, instalações de incêndio, ar-condicionado, 
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calefação, telefonia, etc.), despesas com instalação, funcionamento e regulamentação do 

condomínio, entre outros serviços. Lembrar que o CUB se baseia no conceito de área 

equivalente, assim estes devem, portanto, ser considerados no momento da determinação 

dos preços por metro quadrado de construção. 
determinação dos preços por metro quadrado de construção. 

ConstruçãodeGlobalÁrea

ConstruçãodeGlobalCusto
CUB médio

   

   
)( 

 

A ABNT NBR 12721: 2006, em vigor a partir de 28.08.2006 e de acordo 

com a  

 

A ABNT NBR 12721: 2006, em vigor a partir de 28.08.2006 e de acordo com a 

errata 2 de 09.04.2007 da ABNT NBR 12721:2006, com 2 páginas, estabelece os critérios 

para avaliação de custos unitários, cálculo do rateio de construção e outras disposições 

correlatas, conforme as disposições fixadas e as exigências estabelecidas na Lei Federal Nº 

4.591/64. 

Para confecção de orçamentos, tendo em vista o perfeito atendimento das 

disposições da ABNT NBR 12721: 2006 Versão Corrigida 2:2007, o profissional deverá 

ser habilitado a fazer o preenchimento dos modelos de quadros, numerados de I a VIII, 

conforme especificados a seguir: 

a) Quadro I - Cálculo das áreas nos pavimentos e da área global (Colunas 1 a 18); 

b) Quadro II - Cálculo das áreas das unidades autônomas (Colunas 19 a 38); 

c) Quadro III - Avaliação do custo global e unitário da construção; 

d) Quadro IV A - Avaliação do custo de construção de cada unidade autônoma e 

cálculo do ré-rateio de subrogação (Colunas 39 a 50); 

e) Quadro IV B – Resumo das áreas reais para os atos de registro e escrituração 

(Colunas A a G); 

f) Quadro IV B.1 – Resumo das áreas reais para os atos de registro e escrituração 

(Colunas A a J) ; 

g) Quadro V - Informações gerais; 

h) Quadro VI - Memorial descritivo dos equipamentos; 

i) Quadro VII - Memorial descritivo dos acabamentos (dependências de uso 

privativo); 

j) Quadro VIII - Memorial descritivo dos acabamentos (dependências de uso comum). 
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Alguns detalhes, porém, de acordo a ABNT NBR 12.721:2006, Versão Corrigida 

2:2007 - Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras 

disposições para condomínios edilícios – Procedimento, são os mostrados a seguir: 

 Padrão Baixo - Residência Unifamiliar (R1), Prédio Popular (PP-4), Residência 

Multifamiliar (R8) e Projeto de Interesse Social (PIS); 

 Padrão Normal - Residência Unifamiliar (R1), Prédio Popular (PP-4), Residência 

Multifamiliar (R8) e Residência Multifamiliar (R16); 

 Padrão Alto - Residência Unifamiliar (R1), Residência Multifamiliar (R8) e 

Residência Multifamiliar (R16); 

 Comercial Normal - Comercial Andar Livre (CAL-8), Comercial Salas e Lojas (CSL-

8) e Comercial Salas e Lojas (CSL-16); 

 Comercial Alto - Comercial Andar Livre (CAL-8), Comercial Salas e Lojas (CSL-8) 

e Comercial Salas e Lojas (CSL-16); 

 Residência Popular (RP1Q); 

 Galpão Industrial (GI). 

  

Esta Norma estabelece os critérios para avaliação de custos unitários, cálculo do 

rateio de construção e outras disposições correlatas, conforme as disposições fixadas e as 

exigências estabelecidas na Lei Federal Nº 4.591/64. 

Suponha a necessidade de sua construtora informar a um cliente em potencial , em 18 

de fevereiro de 2013, sobre o custo médio de construção de um galpão industrial de 1.200 m². 

Para tanto, acesse em http://www.construcaomercardo.com.br/IC e, em seguida, clique em 

Custos de Construção. Nesse momento, escolha a cidade onde será construído o galpão. Por 

exemplo, caso da cidade de São Luís-MA, encontra-se: 

Custos Unitários Pini de Edificações - São Luís/MA 

Mês de Referência: Janeiro/2013 

Uso da Edificação R$/m²      

 Global  MAT MDO 

Galpão de uso geral médio (9) 1.064,00 792,14 271,86 

Fonte: PINI, 2013 
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Todavia, é oportuno saber que nesses valores não estão computadas as taxas de 

administração da construtora que normalmente variam entre 10 % e 20 %. Assim, 

considerando-se 10 % de administração, o galpão em referência solicitado pelo cliente 

assumirá um custo de aproximadamente R$ 1.064,00 x 1.200 m² x 1,10 = R$ 1.404.480,00.   

3.4 ELEMENTOS PARA UM ORÇAMENTO 

Os elementos essenciais para a elaboração de um orçamento são uma série de projetos 

necessários à execução do empreendimento, que sem os quais se torna totalmente inviável 

sua elaboração de forma correta. Esses elementos são denominados de Especificações 

Técnicas, necessárias ao trabalho de um orçamentista, onde estão contidas todas as 

informações, como por exemplo, os projetos arquitetônicos e estruturais, sistemas prediais de 

água fria, água quente, gás, energia elétrica, telefonia, dentre outros.  

De posse desses elementos os responsáveis pela elaboração dos orçamentos levantam 

em detalhes os serviços a serem executados. Note-se a necessidade, portanto, de todos esses 

projetos estarem disponíveis, evitando-se assim erros desastrosos que afetarão a execução 

correta de um orçamento. A elaboração de um orçamento exige profissionalismo, tornando-se 

inviável a apresentação de um trabalho dessa natureza sem todas as informações detalhadas 

de cada projeto. 

 

3.5 ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE UM ORÇAMENTO 

 

Etapa em que o orçamentista tem que se organizar para o início do trabalho, colhendo 

todas as informações necessárias para o desenvolvimento, procurando identificar todos os 

pormenores, de tal modo que não haja nenhum problema que atrapalhe a fase de elaboração 

do orçamento. Além do mais, ele deve estar provido de ferramentas adequadas, de sorte que 

quando requeridas na evolução da montagem desse trabalho, possam atender de imediato.  

Uma análise preliminar de documentos e do projeto, assim como o prazo e condições 

de execução, são importantes e devem ser providenciados. 

Para efeito de melhor compreensão por parte do engenheiro de custos, há necessidade 

de que seja feito o reconhecimento do local onde será construído o empreendimento. Existe, 

por sua vez, na falta dessa visita de caráter técnico, o perigo de ser apresentado um trabalho, 

cujo resultado não condiz com o esperado.  
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Além disso, outros dados devem estar disponíveis com as seguintes informações 

básicas: existência ou não de rede de distribuição pública de água; existência da rede coletora 

de esgotos sanitários; natureza do solo para o estudo da disposição de efluentes de tanques 

sépticos; ensaios de infiltração, para determinação do coeficiente, acesso, dificuldades de 

abastecimento de materiais, condições de acesso, valor do ISS local, dentre outros.  

É imprescindível que o visitante faça, ao final, um relatório pormenorizado sobre a 

sua visita ao local do empreendimento, disponibilizando um questionário anexo contendo 

registros fotográficos, disponibilidade de materiais, mão de obra e equipamentos, 

infraestrutura física e logística, além de outras informações. Uma coleta de preço dos 

principais insumos de forma simplificada também é importância, com endereço completo, 

telefone, celular, fax e e-mail dos principais fornecedores. 

Com esses dados em mão, poderá o orçamentista dar início a montagem do orçamento 

propriamente dito, estabelecendo mediante a utilização de uma planilha modelo que possa 

identificar no cabeçalho o nome da construtora, contratante e outros dados necessários. Na 

mesma planilha devem ser criados outros campos de preenchimento, contendo a identificação 

dos itens e subitens, descrição dos serviços e sua quantificação com respectivas unidades 

métricas.  

O passo seguinte é fazer a busca das composições, utilizando o sistema informatizado, 

onde de posse da listagem dos materiais, mão de obra e possíveis trabalhos subempreitados, 

são definidos os custos unitários de cada serviço. É importante observar os encargos sociais e 

trabalhistas do empregador, nessas composições. 

Finalmente, depois de calculados o custo parcial e total é feita a análise do BDI e 

alguns ajustes, quando necessários, que consistem em verificar se está realmente bem 

detalhado, especificado e o valor calculado condizente com a proposta apresentada e 

característica arquitetônica do empreendimento. Portanto, sem nada a ser acrescentado ou 

retirado, então poderá ser finalmente processado o fechamento do orçamento. Encaminhe 

uma cópia dos custos ao departamento de sua empresa e providencie outra cópia para ser 

arquivada. Lembrar, também, que o trabalho utilizou os recursos da informática, portanto, 

deverá ser feito um backup, visando ter uma cópia de segurança. 
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3.6 APRESENTAÇÃO DE UM ORÇAMENTO 

A apresentação de um orçamento é fruto de árduo trabalho de pesquisa e 

profissionalismo, após as dificuldades continuamente encontradas, quer seja no âmbito do 

projeto arquitetônico ou nos chamados complementares, além da falta de informações 

detalhadas e dificuldades, para obtenção, na localidade, dos preços de materiais, mão de obra, 

equipamentos e serviços terceirizados.  

Juntamente com o orçamento deverão ser anexados as especificações e o cronograma, 

evidenciando, neste último, todas as etapas de desembolso de um planejamento, que é 

fundamental para um gestor. É um documento básico necessário no planejamento e 

programação de um empreendimento. Esteja pronto para dar quaisquer informações ou fazer 

alterações solicitadas. É providencial ficar atento às recomendações feitas pelo seu superior, 

de forma que tudo possa ser esclarecido ao cliente. 

Figura 3.1 - Partes integrantes de um projeto necessário para a elaboração de um 

orçamento 

 

  Fonte: do Autor 
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3.7 MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE ENCARGOS 

O que significa para um projeto um memorial descritivo? Como o próprio nome diz, é 

um texto desenvolvido dentro da técnica, esclarecendo tudo sobre o projeto e deve 

contemplar o arquitetônico, complementares e especiais, os conceitos utilizados, normas 

adotadas, assim como cada uma das proposições que servem de base à conclusão, etc., ou 

seja, tem como principal objetivo o de especificar. Trata-se de um documento pertinente ao 

projeto e que expressa extrema necessidade e, portanto, em hipótese alguma deve deixar de 

fazer parte dos projetos, seja qual for a sua natureza. 

Todo memorial descritivo de um empreendimento de construção civil deverá incluir 

no seu bojo, no mínimo: localização da obra, proprietário, detalhe de cada etapa da 

construção, como limpeza do terreno, implantação da infraestrutura, fundação, estrutura, 

alvenaria, cobertura, instalações, acabamento, etc. Há de se notar que o memorial descritivo 

de forma contínua sempre fará referência ao caderno de especificações técnicas. 

As especificações técnicas, no entanto, devem ser completas, detalhadas e bem claras. 

As especificações técnicas são documentos legais e complementam os desenhos do projeto 

executivo, fornecendo informações detalhadas de um projeto específico. Para tanto, são 

descritos os materiais a serem usados, as normas para sua aplicação e um resumo dos serviços 

a executar. Devem, portanto registrar o local de aplicação de cada um dos tipos de serviços e 

materiais, com sinalização das normas concernentes a cada tipo de produto, visando à 

verificação desses materiais, instalações, dentre outros. Ainda, havendo divergência entre as 

especificações e os desenhos constantes nos projetos, prevalecem as especificações. 

Nesse contexto, deve-se utilizar tão somente para a descrição, uma linguagem técnica 

e sistemas de medidas internacionais, evitando-se, pois, o uso de palavras evasivas como, por 

exemplo, “ou similar”. 

Portanto, à luz da engenharia de custos, as especificações técnicas de um 

empreendimento, em última análise, devem ser feitas mediante o uso dos projetos 

participantes do produto a ser executado, uma vez que somente mediante a disponibilização 

destes será possível ponderar os elementos considerados relevantes para uma especificação 

técnica.  

É hábito, no decorrer dos trabalhos de execução das obras, ser alterada a 

especificação de acabamento o que, no entanto, deve ser evitado a todo e qualquer custo. 
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Dessa forma, tenta-se eliminar uma cultura dos executores que alegam inexistência do 

material na praça e tantos outros motivos, fato esse que deverá ser vsto na realização das 

especificações, a fim de que não ocorram essas desculpas.  

Portanto, diante do exposto, é de fundamental importância observar aque as 

especificações técnicas, elaboradas para os empreendimentos, muitas vezes não são 

empregadas com fidelidade durante sua fase executiva, isso, portanto, é bastante 

comprometedor no resultado final, ou seja, afetando consideravelmente no fechamento dos 

custos levantados, fato este que os gestores precisam entender de forma mais contundente, 

afinal é uma questão de sobrevivência da empresa, quando se fala em custos. 

Assim, de maneira bem sucinta, tendo em vista a natureza deste trabalho, alguns 

exemplos, apresentam-se a seguir. 

Instalações Elétricas 

 

Materiais a empregar 

 Tubulações e conexões serão do tipo roscáveis, em PVC rígido, segundo padrões 

da ABNT; 

 Os conjuntos “air-stop” serão do tipo de embutir, modelo domiciliar, segundo 

padrões da ABNT. 

Normas de serviço 

 A instalação de qualquer eletroduto embutido deverá anteceder à concretagem e 

à alvenaria; 

 As uniões dos eletrodutos com as caixas serão feitas através da utilização de 

arruelas e buchas, sendo que as primeiras pelo lado externo e as segundas pelo 

lado interno. 

Serviços a executar 

 O ramal predial será feito em eletroduto de PVC rígido tipo roscável preto na 

bitola de 25 mm; 

 Os diâmetros dos condutores dos circuitos de iluminação de interiores serão os 

constantes das plantas e detalhes. Cada circuito será protegido por um disjuntor 

termomagnético. 
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Construção e Acabamentos 

 

Materiais a empregar 

 Os cilindros das fechaduras serão do tipo monobloco, formato oval; 

 Todas as ferragens para esquadrias de madeira, armários e balcões serão 

inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento. 

Normas de serviço 

 Os rebocos serão executados antes da colocação de alizares, rodapés e, após a 

colocação de peitoris e marcos; 

 Em todos os vãos de portas e janelas serão aplicados alizares, com molduras. 

Serviços a executar 

 As emendas das ripas serão feitas de topo e bem pregadas no caibro, de tal forma 

que a junta fique no eixo longitudinal; 

 As platibandas e muretas serão executadas em tijolos maciços, não se admitindo 

o emprego de tijolos furados para essa finalidade. 

Entretanto, quando se fala em caderno de encargos significa que está se referindo a 

tudo aquilo que diz respeito à execução de uma obra. É um documento de referência, 

estabelecido de forma criteriosa e rigorosa, e a ser fielmente seguido, uma vez que possibilita 

extinguir todas as dúvidas sobre a compreensão e execução dos serviços planejados de uma 

obra, no tocante aos procedimentos, responsabilidades e compromissos. Deve-se saber, além 

disso, que é um documento contratual existente entre o contratante e o contratado. É mediante 

o uso do caderno de encargos, portanto, que é especificada toda a metodologia construtiva, 

critérios de medição dos serviços contratados, assim como as condições gerais de 

fornecimento. 

Por exemplo, quando for mencionada uma tarefa de Limpeza Inicial, numa 

determinada obra: 
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LIMPEZA DA OBRA - Deverá ser executada periodicamente a remoção dos entulhos da 

obra e dos serviços de capina, destocamento, queima e remoção, para que o canteiro da 

obra fique isento de raízes e tocos de árvores.  

 

Entretanto, quando se trata, por exemplo, de apiloamento de fundo de vala e lastro de 

brita: 

 

APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA E LASTRO DE BRITA - O apiloamento 

deverá ser feito com média de golpeamento de 30 a 50 vezes por metro quadrado, a uma 

altura média de 50 cm. Todavia, o soquete a ser utilizado poderá ser de concreto com 

diâmetro ou área retangular de 20 cm a 30 cm. Após a execução do apiloamento, deve-se 

executar lastro de brita 1 com espessura mínima de 5 cm em toda vala. 

 

 

3.8 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

Os critérios de medição são pertinentes às construtoras. Dessa forma, cada qual 

trabalha com a sua própria metodologia. Na realidade, os engenheiros de custos devem estar 

atentos aos critérios estabelecidos pelos contratantes, ou seja, fazer a devida adequação da 

formação dos preços dos serviços, no tocante a medição e pagamento. Para tanto, em 

primeira mão identificar, por exemplo, se foi utilizado o TCPO, ORSE, dentre outros, tais 

como: SICRO, EMOP, AGETOP, e por que não da sua própria empresa. 
Nos casos específicos de vãos de paredes observarem, porém, que o TCPO estabelece 

critérios de desconto dos vãos, enquanto os demais citados não, fato que poderá levar a um 

desastroso resultado, caso não seja observado pelo setor de custos da empresa contratada. 

Assim, exemplificando-se, de forma mais detalhada, os serviços serão medidos pela área de 

alvenaria executada, em metros quadrados, obtida em apenas uma das faces do plano de 

parede (inclusive para alvenaria aparente) e serão descontados todos os vãos, quaisquer que 

sejam as suas dimensões, segundo o ORSE. Já com respeito ao SINAPI, tem-se: utilizar a 

área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. Todos os vãos 
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(portas e janelas) deverão ser descontados. Todavia, o TCPO o critério é descontar apenas a 

área que exceder a 2 m² em cada vão. 

Para melhor exemplificação segue uma mostra como deve ser o procedimento do 

estabelecimento para algumas medições. 

 

 

ALVENARIA 

Elevação: a medição será em m², de acordo com a área efetivamente aplicada, 

descontando os vãos. 

 

TRABALHOS EM TERRA  

Escavação: toda medição feita nas escavações será em m³, com base no projeto 

executivo.  

Reaterro manual de vala: volume medido no aterro, em m³. 

 

ESTRUTURAS 

Armaduras: a medição será em quilogramas, de acordo com os pesos planilhados no     

projeto estrutural.  

Concreto: a medição será em m³, conforme projeto. 

 

REVESTIMENTO VERTICAL 

Placas cerâmicas: a medição será em m², de acordo com a área efetivamente aplicada, 

descontando os vãos. 
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Capítulo 4 
MÃO DE OBRA 

4.1 GENERALIDADES 

Na construção civil é imprescindível o estabelecimento do porcentual das Leis Sociais 

dos trabalhadores, também denominada de Encargos Sociais, tanto horistas quanto 

mensalista, pela equipe de engenharia das empresas para determinar o valor a ser 

acrescentado nos custos unitários dos serviços sobre os salários dos trabalhadores. Portanto, 

ao custo da mão de obra, ao ser preparado um orçamento de uma obra, acrescenta-se um 

porcentual correspondente às despesas originadas com Encargos Sociais e trabalhistas, tendo 

em vista o que preconiza a legislação em vigor, em nosso país. 

Entretanto é conveniente estabelecer, a título de explanação, o seguinte: os operários 

que atuam diretamente na execução dos serviços são considerados horistas, enquanto 

aqueles que atuam indiretamente são considerados mensalistas. É o caso, por exemplo, dos 

mestres e almoxarifes entre outros. 

Antes do início de todo e qualquer trabalho orçamentário, é necessário que se tenha 

um banco de dados atualizado da empresa com as taxas, leis sociais e riscos do trabalho, 

objetivando a elaboração do cálculo de cada tarefa contratada. Tais encargos sociais são 

aplicáveis sobre a mão de obra e necessários para a execução dos serviços com a fialidade de 

assegurar despesas previstas com a legislação social. Convém ser salientado que tais cálculos 

devem ser efetuados a cada alteração do salário mínimo, assim como das regras 

previdenciárias ou , ainda, em casos de trabalhos contratados em outras regiões. 

 O cálculo dos dias efetivos de trabalhos específicos para a construção civil de alguns 

municípios das cidades brasileiras é bastante variado. Contudo, a data dos feriados e dias 

santificados, pode ocorrer em domingos. Daí, portanto, a necessidade de ser feito o cálculo 

dos dias efetivos de trabalho a cada ano. 
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Os elementos essenciais para roteiro de cálculo, aqui proposto, é fruto de manuais e 

outras diversas literaturas existentes, proporcionando aos leitores o intercâmbio de 

informações. Porém, o profissional poderá encontrar outros em fontes de informações 

diferentes e assim poder fazer a adequação ao que melhor lhe convier.  

Dentre os vários indicativos utilizados como roteiros para efeito da orçamentação, e 

para fins didáticos, foram arroladas as recomendações preconizadas na Revista Construção 

Mercado, da Editora PINI, Instituto de Engenharia e SINDUSCON - SP.  

4.2 CÁLCULO DE INDICADORES  

Há que se considerar que, por lei, são apenas 220 horas de trabalho por mês, uma vez 

que são 44 horas de trabalho por semana e 8 horas de repouso semanal remunerado, ou seja, 

aos domingos. Ou seja, a legislação brasileira assegura ao trabalhador um mínimo de 220 

horas, embora ele tenha trabalhado um número de horas bem menor. Vale lembrar que, por 

força contratual, ele esteve à disposição da empresa todo o tempo, mesmo que não tenha 

havido nenhuma atividade programada. 

O número de horas efetivamente trabalhadas pelos profissionais da construção civil é 

calculado da seguinte maneira: 

 

Número de dias por ano = 365 

Número de dias do ano bissexto = 366 

Número de dias comerciais = 360 

Horas semanais = 44 

Horas diárias = 44/6 = 7,3333 

Número de semanas por mês = (360/12)/7 = 4,2857 

Horas por semana = 7,3333 x 7 = 51,3331 

Horas por mês = 51,3331 x 4,2857 = 219,9998 ≡ 220 

Horas por ano = 360 dias x 7,3333 h/dia = 2.639,99 

Descanso Semanal Remunerado =52 domingos x 7,3333 h/dia = 381,33 h 
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Tabela 4.1 - Taxas de leis sociais e riscos de trabalho em porcentuais 

Taxas de leis sociais e riscos de trabalho (Horistas) 
V

a
lo

re
s 

F
ix

o
s 

Previdência Social 20,00 % 
(1) 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 8,00 % 

Salário Educação 2,50 % 

Serviço Social da Indústria 1,50 % 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 1,00 % 

Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa 0,60 % 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 0,20 % 

Fator de Acidente Previdenciário  3,00 % 

SECONCI - Serviço Social da Indústria da Construção 1,00 % 

Total dos Encargos Sociais Básicos 37,80 % 

1 

Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências do total dos 

Encargos Sociais Básicos (Repouso semanal e feriados, Auxílio-

enfermidade, Licença-paternidade, 13º Salário e dias e de chuva e outras 

dificuldades) 

38,77 % 

2 

Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências do total dos 

Encargos Sociais Básicos (Depósito por despedida injusta - 50 %, Férias 

indenizadas, Aviso-prévio indenizado) 

32,99 % 

3 

Total das Taxas das reincidências (reincidência do total de Encargos 

Sociais Básicos sobre o total dos Encargos Sociais que recebem as 

incidências do total de encargos Sociais Básicos) 

19,54 % 

 

Total 

 

129,10 % 

 

Nota: 

Nas localidades onde não existem SECONCI, a Taxa de Leis Sociais tem que ser recalculadas. Neste caso, 

para horistas, considera-se essa Taxa de Leis Sociais igual a 127,71 %. 

(1) 
Com a desoneração passa de 20 % sobre a folha para 2 % sobre a receita bruta. Na Tabela 4.1, tendo em 

vista a proposta do governo em relação à desoneração da folha de pagamento, o INSS passa a ser então 
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zerado. Um exemplo típico cálculado com base nessa medida é: admita que em determinado mês tenha 

faturado R$ 1.100.000,00 e que sua folha de pagamento tenha sido no mesmo período de R$ 275.000,00. O 

pagamento então será: R$ 1.100.000,00 x 2 % = R$ 22.000,00. Porém, anteriormente à medida, seria o 

correspondente a: R$ 275.000,00 x 20 % = R$ 55.000,00. Atualmente, no entanto, esse cálculo perde sua 

validade, tendo em vista a medida provisória reduzindo o benefício fiscal da desoneração da folha de 

pagamento publicada em 27 de fevereiro de 2015, os setores que pagavam 2% passarão a pagar 4,5 % sobre o 

faturamento. Os que pagavam 1 %, passarão a pagar 2,5 %. 

Tabela 4.2 - Taxas de leis sociais e riscos de trabalho em porcentuais (Mensalistas) 

Tipo 1 2 3 4 

Valor em % 37,80 8,33 25,75 6,96 

 

Total 

 

78,84 % 

 

Nota:  

Outros encargos poderão ser incluídos como, por exemplo, vale transporte, refeições, entre outros, porém 

sempre a critério da empresa. 

Nem todos os municípios brasileiros possuem, no entanto, ambulatórios do 

SECONCI, na localidade de execução dos serviços, assim, ter-se-á: 

Tabela 4.3 - Taxas de leis sociais e riscos do trabalho quando na localidade não existir 

SECONCI (Mensalistas) 

Tipo 1 2 3 4 

Valor em % 36,80 8,33 25,75 6,88 

Total 77,76 % 

Há de se conceber que no cálculo apresentado não foram levados em consideração 

outros encargos como, por exemplo, café da manhã, vale-transporte, refeição, uniformes, 

equipamentos de proteção individual, ferramentas, seguro de vida em grupo, dentre outros, 

totalmente relacionados à mão de obra, que devem ser adicionados no cálculo de Leis Sociais 

como encargos complementares de mão de obra, segundo a atual legislação contábil e 

trabalhista. Contudo, cada inclusão será sempre a critério da empresa, portanto de acordo com 

o seu porte, podendo, ainda, no que diz respeito a vale transporte e refeições serem 
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parcialmente deduzidas do imposto de renda diminuídas as parcelas cobradas dos 

empregados
 (2)

.  

No caso do custo das refeições, de um modo prático, e que tem dado certo, caso se 

tenha o orçado da mão de obra, pode-se estabelecer o valor a fazer parte do orçamento de um 

empreendimento, ou seja: 

trabalhodemédiaJornada

horasemdeçãoQuantifica
refeiçõesdeQuantidade

   

hom 
  




 

O valor, portanto, a ser acrescentado na planilha de custos de um empreendimento 

será: 

refeiçãodaunitárioCustoxrefeiçõesdeexQuantidad        80,0
 

O café matutino do trabalhador fica por conta exclusivo do empregador. Para tanto, 

considera-se o número de cafés (quantidade / pessoa / mês = 22,4 unidades), custo do café e o 

salário do trabalhador, ou seja: (22,4 x Custo do café) / Salário mensal do trabalhador. 

___________________________ 

(2)
 A Presidência da República sancionou, dia 19 de julho de 2013, a legislação que estabelece a chamada 

desoneração da construção civil. A lei, de número 12.844, substitui o valor da contribuição patronal ao INSS, que 

passa de 20 % sobre a folha de pagamento para 2 % sobre a receita bruta com validade até 31 de dezembro de 

2014 para as empresas de edificações enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE). Assim, com essa desoneração proposta, os Encargos Sociais sobre preços da 

mão de obra podem ser aplicados da seguinte maneira: 87,49 % (horistas) e 49,98 % (mensalista), em relação 

aos praticados sem a desoneração, caso do SINAPI.  Entretanto, antes mesmo do término desse prazo, isto é, em 

27 de maio de 2014, a Presidência da República decidiu tornar permanente a desoneração da folha de 

pagamento, o que significa dizer que essas empresas vão continuar a pagar menos para o INSS, mesmo depois 

do final de 2014. Entretanto, em 27/02/2015, o ministro da Fazenda afirmou que a desoneração da folha de 

pagamento, não tem criado nem protegido empregos, daí a presidente Dilma Rousseff ter publicado no Diário 

Oficial da União (DOU) a Medida Provisória (MP) 669, que eleva as alíquotas contribuição previdenciária sobre 

a Receita Bruta (CPR), reduzindo a desoneração da folha de pagamento, iniciada em 2011. Assim, a partir de 

01/06/2015, as empresas que tinham alíquota de 1 % terão de contribuir com 2,5 %, enquanto as que tinham 

alíquota de 2 % terão de arcar com 4,5 %. Observar que as empresas eram obrigadas a pagar a contribuição ao 

INSS com base na receita bruta. Essa obrigatoriedade deixa de existir, uma vez que a MP diz que elas “poderão 

contribuir” Portanto, as empresas optarão pela que for mais vantajosa, isto é, usar como base de cálculo a folha 

de salários (20 %) ou a receita bruta (2,5 % ou 4,5 %, conforme o caso). 
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Para a cesta básica, observar que não é obrigatória para muitas regiões, contudo nas 

regiões onde se faz obrigatória, em face da convenção coletiva de trabalho, ficando por conta 

exclusiva do empregador, tem-se que calcular o custo da cesta básica, o que em termos 

porcentuais corresponde a: Custo da cesta básica/Salário mensal do trabalhador. 

Já a respeito do vale-transporte, o preço de uma passagem de ônibus custa R$ 2,10, 

nesta cidade, e existe a modalidade de bilhetagem eletrônica, com terminais de integração 

que atendem aos mais diversos pontos de moradia. Assim, cada trabalhador paga por dia, 

considerando-se ida e volta o correspondente a R$ 4,20. Logo, R$ 4,20 x 22 dias = R$ 92,40 

por mês. Como o salário de cada trabalhador com especialidade em obras de restauração é de 

R$ 1.600,00 e sendo o custo das passagens R$ 92,40, o desconto será de apenas: R$ 92,40 e 

não R$ 96,00, haja vista que: 6 % x R$ 1.600,00 = R$ 96,00 (em hipótese alguma o desconto 

poderá ultrapassar o valor das passagens), a obrigação da empresa é descontar um valor fixo 

de 6 % do salário básico de cada trabalhador, de acordo com o artigo 4º da Lei Nº 

7.418/1985, excluídos, então, quaisquer adicionais ou vantagens remuneratórias (o 

trabalhador custeará uma parcela equivalente a 6 % de seu salário básico, enquanto o 

empregador o que exceder), cálculo efetuado sem a incidência dos encargos sociais, portanto, 

o valor a ser incluído na planilha de custos será o correspondente a esse valor calculado. De 

outra forma, aplica-se o uso da expressão seguinte desde que se possua o levantamento de 

todo o custo da mão de obra, assim como o total de horas trabalhadas, e para o cálculo de 

todo o efetivo da obra há que se ter necessidade do levantamento do custo horário médio. 











strabalhadahorasdeTotal

obrademãodaCusto
Custo transporteVale

   

)    (
06,0 

2

  

Nos casos, porém, dos meses em que houver necessidade de proporcionalidade 

(admissão, férias, etc.), a empresa deve fazer o respectivo desconto sobre o salário 

proporcional, ou seja, salário de R$ 1.800,00, 15 dias de trabalho, o desconto será: (R$ 

1.600,00/30 dias) x 6 % = R$ 48,00. 

Ainda a respeito desse asunto, como exemplo, considere que um trabalhador use 

diariamente 4 passagens de ônibus ao custo de R$ 2,80. Logo: R$ 2,80 x 4 = R$ 11,20, posto 

que, R$ 11,20/8,8 h = R$ 1,27 Hh. (Nota: 44 h/5 dias = 8,8 h). Entretanto, sendo possível a 
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obtenção da Curva ABC dados como, por exemplo, 12.395 Hh e custo total de mão de obra 

correspondente a R$ 126.429,00, a hora média será: R$ 126.429,00/12.395 Hh = R$ 

10,20/Hh. Dessa forma tem-se: 6 % x R$ 10,20/Hh = R$ 0,61/Hh. Então, o custo total de 

transporte do empreendimento será: R$ 1,27 – R$ 0,61 = R$ 0,66, ou ainda: 12.395 x 0,66 = 

R$ 8.180,70. 

De acordo com o regulamento aprovado pelo Conselho Deliberativo do Instituto de 

Engenharia em sua sessão N
o 

1.363 de 30.08.2004, as fórmulas básicas para cálculo desses 

encargos complementares são (Quadro 4.1): 

Quadro 4.1- Encargos complementares 

Vale transporte 

 
100

06,02 1 x
S

SxxNxC
VT 







 
  

Vale café da manhã 
 

100
01,022033,02 x

S

xxSxxNC
VC 







 
  

Vale almoço ou jantar 100
95,03 x

S

xNxC
VR 








  

Sendo: 

C1 =tarifa de transporte urbano; 

C2 =custo do café da manhã; 

C3 =vale refeição – definido em acordo sindical; 

N= número de dias trabalhados no mês; 

S= salário médio mensal dos trabalhadores. 

Equipamentos de proteção individual 100

......3

1

32211

x

S

N

FxPFPFPFP

EPI
nn

n























 

Ferramentas manuais 100

......3

1

32211

x

S

N

FxPFPFPFP

FM
nn

n























 

Sendo: 

Sendo: 

N = número de trabalhadores na obra; 

S = salário médio mensal; 

P1, P2, P3, .......Pn = Custo de cada um dos EPI ou de 

ferramentas manuais; 

F1, F2, F3, .......Fn = Fator de utilização do EPI ou da 

ferramentas manuais, dado pela seguinte fórmula: F = t/12VU 

Sendo: 

t = tempo de permanência do EPI ou da Ferramenta à disposição 
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da obra; 

VU = Vida útil do EPI ou Ferramenta manual em meses. 

 

 

Segundo o SINDUSCON - PR, abaixo os valores praticados: 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 3,79 % 

Seguro de vida 0,89 % 

Vale transporte 5,36 % 

Vale compras 21,29 % 

Café da manhã 3,99 % 

Total 35,32 % 

 

Sabendo-se que o índice de horas efetivamente trabalhadas é de 180 horas, o 

dispêndio mensalmente realizado por empregado deve ser estimado conforme o seguinte: 

dividindo-se o somatório das horas previstas para toda a mão de obra direta a ser empregada 

no empreendimento por 180, buscando-se com isso o número de homem/hora da obra. 

De forma prática, para se calcular o custo mensal unitário correspondente aos 

equipamentos de proteção individual (EPI), por exemplo, utiliza-se o seguinte procedimento 

de cálculo: considere, para efeito de cálculo do custo mensal, um cinto de segurança a ser 

adquirido por R$ 95,00, admitindo-se uma periodicidade de troca a cada 12 meses. Portanto, 

para obtenção do custo desse equipamento de proteção individual, tem-se: (95 x 1/12) = R$ 

7,92, e ainda, o custo do EPI por hora é de 7,92/180 = R$ 0,044. Dessa forma, para esse 

trabalhador, caso esteja prevista uma quantidade de 900 Hh, ter-se-á o seguinte custo total de 

EPI: 900 Hh x R$ 0,044/h = R$ 39,60. Para o cálculo do custo mensal unitário, é notório que 

o orçamentista conheça a periodicidade de troca dos equipamentos, ou seja, 1) EPI para 

mensalista: bota convencional (6 meses), capacete (11 meses), protetor solar (1 mês), 

uniforme ( 4,5 meses), luva (1,5 meses), máscara (0,5 mês) e protetor auricular (1 mês); 2) 

EPI eletricista: bota convencional (6 meses), uniforme (4,5 meses), luva (1,5 meses); óculos 

(2,5 meses), máscara (0,5 mês), cinto de segurança (12 meses), ente outros. 

4.3 ATUALIZAÇÃO SALARIAL  

Sempre que houver alteração salarial na data-base dos profissionais da construção 

civil, a atualização dessas fichas é de fundamental importância para os lançamentos 

gerenciais dos custos com a mão de obra do empreendimento. 
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Esses valores correspondentes aos salários dos trabalhadores na indústria da 

construção civil são definidos de acordo com a convenção coletiva de trabalho, anualmente. 

É sempre conveniente a atualização desses valores junto ao banco de dados da empresa e 

podem ser obtidos nos sindicatos da classe e revistas especializadas, dentre outros. 

Pode-se calcular, respectivamente, o valor da diária e hora normal em função dos 

salários profissionais da construção civil. Como exemplo, considere um servente/ajudante 

com salário mensal de R$ 974,60. Este receberá uma diária de R$ 32,49 e pela hora normal 

de trabalho R$ 4,43. Cabe observar, no entanto, que no cálculo do salário hora não está 

computada a taxa de Leis Sociais e Riscos de Trabalho, o que é indispensável. 

Ao ser computada a taxa Leis Sociais e Riscos de Trabalho, precisa ser feito o 

seguinte cálculo, conforme mostrado a seguir, observando-se, no entanto, que o valor 

resultante, ou seja, este custo do homem-hora é de fato o custo a ser utilizado na preparação 

do orçamento do empreendimento. 

 

Custo homem-hora = hora normal de trabalho x (1 + % Encargos) 

 

Custo homem-hora = 3,31 x (1 + 1,2771) = R$ 7,53 

 

Admita a necessidade de contratação, em regime de urgência, de um Operador de 

Guincho para sua empresa construtora, tendo em vista um trabalho a ser feito no interior do 

estado e este, por sua vez, receberá R$ 6,00 por cada hora trabalhada. 

Conforme já explicitado, o número de horas por mês será de no máximo 220 horas. 

Assim, anualmente, admitindo-se que o profissional esteja à disposição da construtora, 271 

dias. Assim, ter-se-á: 7,3333 x 271 = 1.987,32 horas durante o ano.  

Salários  1.987,32 h x R$ 6,00 =  R$ 11.923,92 

Descanso Semanal Remunerado 48 dias x 7,3333 x R$ 6,00 = R$ 2.111,99 

Férias  220 h x R$ 6,00 = R$ 1.320,00 

Adicional de Férias 1/3 x 220 h x R$ 6,00 = R$ 440,00 

Feriados  11 dias x 7,3333 x R$ 6,00 = R$ 483,99 

13
o
 Salário 220 h x R$ 6,00 = R$ 1.320,00 

Total  R$ 17.599,90 
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No entanto, considerando-se os encargos sociais exigidos por lei, tem-se: 

Previdência Social R$ 17.599,90 x 27,8 % = R$ 4.892,77 

FGTS R$ 17.599,90 x 8 % = R$ 1.407,99 

 

E, admitindo-se, ainda, por exemplo: 

Cesta Básica R$ 150,00 x 12 = R$ 1.800,00 

Plano de Saúde R$ 90,00 x 12 = R$ 1.080,00 

 

E, por fim, o valor do custo real da hora, devido à contratação desse colaborador, para 

sua empresa será de: 

Custo total  R$ 26.780,66 

Custo hora  R$ 26.780,66/1.987,32 = R$ 13,47 

Ou seja, em termos porcentuais o correspondente a 124,5 %. Recomenda-se, portanto, 

diante desse exagero de recolhimento de impostos, aos engenheiros de custos, total 

observância quanto aos critérios a serem adotados no estabelecimento desse valor no controle 

de custos. 

4.4 HORAS EXTRAS 

Fala-se em hora extra e aplica-se, por exemplo, na construção civil, aos detentores 

de tarefas realizadas nos canteiros de obras, além da jornada diária para os quais foram 

contratados, ou seja, diz-se respeito ao período de trabalho excedente à jornada de trabalho 

acordada, tendo em vista o que estabelece a legislação trabalhista brasileira no que tange 

aos contratos de trabalho ou, ainda, as normas coletivas de trabalho. Essas horas também 
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são conhecidas como hora suplementar ou hora extraordinária. O bom seria, já que essa é a 

vontade de todos os construtores, que a obra fosse totalmente produzida durante a jornada 

de trabalho dos operários, o que muitas vezes torna-se inteiramente inviável, face às 

características de cada obra. 

Entretanto, salvo em casos excepcionais, é oportuno lembrar que a legislação 

trabalhista em vigência estabelece que a duração normal do trabalho seja de, no máximo, 

oito horas diárias, e quarenta e quatro semanais. Todavia, para melhor entendimento, 

podem ocorrer, por necessidade, nos feriados e nos finais de semana. Contudo, durante os 

dias normais de trabalho, caso necessário, podem ocorrer antes do início do trabalho, no 

intervalo do repouso e alimentação ou, em última análise, após o período normal de 

trabalho. Se porventura o trabalhador estiver parado por falta de material ou equipamento, 

ou qualquer outro motivo fora do expediente de trabalho, caracterizar-se-á hora extra. 

Porém, àquelas horas efetivamente trabalhadas dentro do estabelecido em contrato não 

serão consideradas, em hipótese alguma, horas extras.  

As horas extras têm um limite máximo de quatro horas por cada dia de trabalho. É 

bom saber que não é obrigatória e pode ser paga tanto a horista quanto a mensalista. 

Computa-se, portanto, quando houver extrema necessidade de execução de serviços extras, 

além das horas normais diária de efetivo trabalho. Depende em muito do tipo e porte da obra 

a ser executada. Portanto, para que não ocorram erros no orçamento da obra, o planejador 

deve sempre prever na planilha de custos a necessidade ou não dessas horas. 

Nesses casos, porém, é oportuno saber o que diz a Convenção Coletiva do Trabalho 

de cada localidade, visto ser diferente de região para região. Por exemplo, em São Paulo, de 

segunda a sexta 60 %, e aos domingos e feriados 100 %. No Maranhão, e em algumas outras 

regiões do nordeste, assim como no norte, normalmente, são de 50 % as tarefas executadas de 

segunda a sexta, tarefas executadas aos sábados 70 % e tarefas executadas aos domingos e 

feriados 100 %. Já em Salvador, segunda a sexta 50 %, aos sábados 70 %, domingos e 

feriados 110 %. Diante dessa necessidade, geralmente, são atribuídos providencialmente pelo 

engenheiro de custos porcentuais na faixa de no máximo até 60 horas extras por mês para 

execução de estruturas e uma previsão máxima de 40 horas extras por mês para serviços 

específicos, em serviços como acabamentos, por exemplo. 
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 Horas após as normais (2ª a 6ª)                         adicional de 50% 

 Tarefas executadas aos sábados                        adicional de 70% 

 Tarefas aos domingos ou feriados                     adicional de 100% 
 

Diante disso, portanto, o cálculo adicional ao salário pode ser calculado da seguinte 

forma:  

 

 

 

 

 

A necessidade da contratação de mão de obra para serviços extraordinários é 

providencial para que o planejador faça um estudo prévio bem detalhado, mostrando sua 

real necessidade. O empregador, portanto, deve estar munido de autorização dessas horas 

trabalhadas, do horário e, por conseguinte, da quantidade, para efeito de cálculo. Essas 

horas, para efeito de pagamento, são calculadas considerando-se como um valor adicional 

incidente sobre a hora normal de trabalho e deverão ser, no mínimo, de 50 % superior à da 

hora normal. 

Assim, o gerenciador do canteiro de obras, constatando a necessidade de o 

profissional estender seu período normal de trabalho, objetivando o cumprimento de 

determinadas tarefas, obviamente autorizará o pagamento de horas extras. Nesses casos, 

porém, haverá um acréscimo em porcentuais como dito retro, conforme mostrado a seguir, 

calculado sobre a hora normal da categoria profissional em evidência. 

Muitas vezes, os gerenciadores imaginam que as horas extras oneram no custo final 

de uma obra, mas se bem programadas tanto reduzem os custos indiretos como o prazo de 

conclusão dos serviços. Contudo é sempre bom pensar que estas dispensam, entre outros, 

alojamentos, alimentação e ônibus para transporte do pessoal.  



58 

 

Citemos, por exemplo, o caso em que o valor da diária de um trabalhador, classificado 

na carteira de trabalho como oficial, esteja recebendo um salário mensal de R$ 1.319,94. Este 

receberá pela hora normal de trabalho R$ 6,00; hora extra (50 %) R$ 9,00 e hora extra (100 

%) R$ 12,00. 

Já a respeito do oficial auxiliar, caso ganhe um salário mensal de R$ 942,44, este 

receberá pela hora normal de trabalho R$ 4,28; hora extra (50 %) R$ 6,42; e hora extra (100 

%) R$ 8,56.  

De igual modo, o caso do ajudante, com salário mensal de R$ 829,40, tem-se: hora 

normal de trabalho R$ 3,77; hora extra (50 %) R$ 5,66 e hora extra (100 %) R$ 7,54.  

De outra forma, exemplificando-se melhor, para saber fazer o cálculo das horas extras 

que um determinado operário da construção civil receberá pelas horas a mais trabalhadas, 

basta dividir o salário recebido por 220
(3)

, para assim ser estabelecido o valor do salário por 

hora. Admitindo-se, pois, um salário de R$ 1.100,00, ter-se-á: R$ 1.100/220 h = R$ 5,00/h. 

Porém, sendo considerado um porcentual de 50 % o valor de uma hora extra, será: 5,00/h x 

1,50 = R$ 7,50/h. Todavia, esse operário contabilizou 15 horas trabalhadas no mês, então, o 

valor a ser recebido pelo trabalhador da construção civil, tendo em vista as horas trabalhadas 

a mais será: R$ 7,50/h x 15 h = R$ 112,50, valor a ser pago pela empresa ao trabalhador no 

final do mês. 

No entanto, com um salário mensal de R$ 1.200,00, jornada de trabalho de 220 horas, 

adicional de horas extras de 100%, encontrar-se-á: R$ 1.200,00/220 h = R$ 5,45/h. Porém, 

sendo considerado um porcentual de 100% o valor de uma hora extra, será: 5,45/h x 2,00 = 

R$ 10,91/h. Uma vez computada 10 horas de trabalho no mês, esse operário terá um crédito 

junto à empresa de: R$ 10,91/h x 10 h = R$ 109,10.   

Seja o exemplo de um salário quinzenal de R$ 1.500,00, jornada de trabalho de 110 

horas, adicional de horas extras de 50 %, quantidade de horas realizadas 10. Em face disso, 

obter-se-á o valor unitário da hora extra: R$ 20,45. Para uma quantidade de 10 horas: R$ 

20,45/h x 10 h = R$ 204,50. 

4.5 ADICIONAL NOTURNO  

Pode haver necessidade de que sejam exercitadas horas extras em determinadas 

tarefas nas obras, tomando como exemplo, a concretagem de lajes e vigas que por algum 
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motivo técnico haverá de ser estendido para a o turno da madrugada. Nesses casos, porém, o 

cálculo a ser feito para a efetivação dessas horas aos trabalhadores pelo orçamentista deve ser 

levado em consideração, o que preconiza o Art. 73 da Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT), onde se pode resumir: a remuneração noturna terá um acréscimo de 20 %, no mínimo, 

sobre a hora diurna (Redação dada pelo decreto-lei nº 9.666, de 1946). Em seu:§ 1º A hora do 

trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos, significando que deverá 

ser computada: 1 hora de remuneração a cada 52,5 de trabalho. Entretanto, conforme: § 2º 

Considera-se adicional noturno, para os efeitos deste cálculo, o trabalho executado entre as 22 

horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte. Dessa forma, o cálculo do adicional noturno 

deverá ser feito com base no seguinte critério: 60/52,5 = 1,1428571; onde, aplicando-se um 

acréscimo de 20 %, tem-se:  1,1428571 x 1,20 = 1,3714, ou seja: 37,14 % superior ao pago 

normalmente quando realizadas tarefas fora deste horário. 

 

)3714,0 1(   trabalhodenormalnoturna HoraHora  

___________  

(3) O empregado que trabalha 8 horas por dia tem jornada mensal de 220 horas, o empregado que trabalha 6 

horas por dia tem jornada mensal de 180 horas. O sábado é considerado dia útil, exceto se cair em feriado. 

Atentar que as horas extras têm reflexo nas férias, décimo terceiro e nas férias proporcionais em rescisão. 

Admita a hora base de um profissional correspondente a R$ 5,00, posto que a 

direção do empreendimento constate a necessidade de fazer horas extras, face ao seu tipo 

de trabalho estar em atraso. Logo, a hora de 52,5 min corresponde a R$ 5,00 x 1,20 = R$ 

6,00. Porém, a hora de 60 min corresponde a 60/52,5 x R$ 6,00 = R$ 6,86, ou ainda: R$ 

5,00 x 1,3714 = R$ 6,86. 

4.6 ADICIONAL DE SOBREAVISO 

          Considera-se de sobreaviso o caso em que o empregado quando estiver em sua própria 

casa, aguardando a qualquer momento o chamado para uma determina tarefa de sua 

competência. Será de, no máximo, 24 horas. O empregado que estiver de sobreaviso, quando 

necessário e for chamado, deverá receber, além de 1/3 da hora normal, as horas efetivamente 

trabalhadas acrescidas de, no mínimo, 50 %, ou ainda, pagas como horas extraordinárias. 

Neste caso, como exemplo, considere um operário, acionado para trabalhar, em sobreaviso 
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durante 24 horas onde foi estabelecida uma carga horária de 4 horas. O empregado na 

empresa recebe pela hora normal R$ 5,00. Assim, tem-se: R$ 5,00/3 = R$ 1,67 de sobreaviso. 

E, R$ 1,67 x 24 = R$ 40,08. No entanto, para as horas extras: R$ 5,00 x 1,50 = R$ 7,50 x 4 = 

R$ 30,00. Portanto, diante dessa sequência de cálculos, tem-se o valor total do sobreaviso, 

isto é, o correspondente a = R$ 40,08 + R$ 30,00 = R$ 70,08. 

 

4.7 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE 

 

Para cálculo do adicional de insalubridade
 (4)

 deve-se estabelecer os seguintes 

porcentuais, 40 % (grau máximo), 20 % (grau médio) e 10 % (grau mínimo), sendo esse 

porcentual definido pelo sindicato do ramo. Quanto ao cálculo do adicional de insalubridade, 

reza o artigo 192 da CLT que este será efetuado com base no salário mínimo. O valor do 

adicional de periculosidade é 30 % do salário base do trabalhador, sem horas extras. 

Um operador de máquinas recebe R$ 1.200,00 mensalmente um adicional de 

insalubridade de 20 %, durante determinado mês realizou um total de 12 horas extras na 

semana a 50 %. Determine o valor a ser pago em horas extras com adicional de 

insalubridade. Sendo o salário mínimo regional correspondente a R$ 788,00, tem-se: R$ 

788,00 x 20 % = R$ 157,60. Assim, R$ 1.200,00 + R$ 157,60 = R$ 1.357,60. Portanto, R$ 

1.357,60/220 = R$ 6,17, e R$ 6,17 x 50% = R$ 9,25. Logo, sendo 12 horas extras  

trabalhadas, tem-se: R$ 9,25 x 12 = R$ 111,00. O valor total, considerando-se horas extras e 

adicional de insalubridade, será: R$ 1.357,60 + R$ 111,00 = R$ 1.468,60. No caso do 

adicional de periculosidade, o planejador precisa enquadrar seus trabalhadores nas atividades 

e operações perigosas, para que possa ser concedido esse benefício. Como exemplo, o 

pessoal de transporte de explosivos de sua empresa, todos os trabalhadores nessa atividade 

têm direito a um adicional de 30 %. O mesmo podendo ocorrer com os que trabalham nas 

subestações transformadoras, abaixadoras, linhas de transmissão, nas operações de 

carregamento de explosivos, armazenamento de explosivos, sendo estas algumas das 

atividades entre tantas outras. 

Em seguida, apresentam-se três modelos de planilha, conforme Quadro 4.2, 4.3 e 

4.4, para utilização no dia a dia nos canteiros de obras e nas atividades extracampo, visando 

a preparação do relatório semanal de apropriação de horas extras. Esses relatórios 

possibilitam, de forma clara, o controle do andamento dos projetos e mostrando ao gestor 
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um levantamento real das horas gastas estimadas com as horas gastas efetivas e perfeito 

controle de horas extras, ferramenta de extrema necessidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

(4)
 Insalubridade: diz-se de um ambiente nocivo, que faz mal a saúde, ou que pode fazer mal a saúde. 

Periculosidade: decorre de perigo, ou seja, ambiente de trabalho perigoso. 
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Quadro 4.2 - Planilha rastreadora de horas extras 

RELATÓRIO SEMANAL DE APROPRIAÇÃO DE HORAS EXTRAS 

Construtora: Endereço: Local: Cidade: 

Responsável: Setor: Código: UF: 

Período:__/__/___ a __/___/___ Ficha n
o
: Folha: Engenheiro: 

 

 

D
a
ta

 

C
a
te

g
o
ri

a
 p

ro
fi

ss
io

n
a

l 

Nome 

Carga 

horária 

diária 

E
n

tr
a

d
a

 

S
a
íd

a
 Horas 

trabalhadas 

Horas 

excedentes 

Salário da  

categoria 

Valor da hora  

Mensal 

(R$) 

Diária 

(R$) 

Normal 

(R$) 

Extra 

50 % 

(R$) 

Extra 

100 % 

(R$) 

Adicional 

noturno 

(R$) 

              

            

            

            

Total    

Fonte: do Autor 
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Quadro 4.3 - Planilha para cálculo de horas extras 

RELATÓRIO SEMANAL DE APROPRIAÇÃO DE HORAS EXTRAS 

Construtora: Endereço: Local: Cidade: 

Responsável: Setor: Código: UF: 

Período:__/__/___ a __/___/___ Ficha n
o
: Folha: Engenheiro: 

 

 

Número 

de 

ordem 

Nome 
Categoria 

profissional 

Salário 

(R$) 

Carga 

horária 

diária 

Carga horária 

adicional 
Valor da hora extra 

Valor  

(R$) 

        

        

        

        

        

        

Total  

Fonte: do Autor 
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     Quadro 4.4 - Planilha eletrônica feita em Excel da Microsoft, para cálculo de horas extras 

 
Fonte: do Autor 
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4.8 CONTROLE DE CUSTOS COM PESSOAL 

 Para tal será necessário o estabelecimento da relação do pessoal por cargo dentro da 

programação para a execução do empreendimento contratado, número de meses de trabalho, 

com os seus respectivos salários e o porcentual de encargos sociais a ser aplicado sobre o 

salário mensal. Deve-se relacionar, pois, tudo o que for necessário à sua execução. Uma 

proposta para a elaboração de um relatório de controle de custos é mostrado no quadro 

seguinte, onde o coordenador do empreendimento poderá traçar um espelho de seus custos e, 

então, serem apresentados ao investidor do projeto, onde constará o tempo de contrato e, 

respectivamente, os salários, complementação salarial, horas extra, dentre outros. 

Quadro 4.5 - Relatório de controle de custos 

 

Categoria 

profissional 

Descrição dos 

cargos 

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e
 

Número 

de meses 

Base de 

cálculo 

do 

salário 

(R$) 

Encargos 

sociais 

aplicados 

sobre o 

salário por 

mês 

Valor do 

custo adotado 

(R$) 

Pessoal de nível 

superior 

      

      

      

Pessoal de apoio 

técnico 

      

      

      

Pessoal de apoio 

administrativo 

      

      

      

Total  
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Quadro 4.6 – Custo mensal de funcionário (Continua) 

 

Empresa:  Endereço:  

Bairro: CNPJ:  

CEP:  Cidade:  UF:  

E-mail:  Tel.:  Fax:  

 

Funcionário:  Função: CPF: 

Identidade: CTPS: Tel.: 

Endereço: Bairro: CEP: 

 

Salário Nominal   

Horas Extras   

Comissões    

Gratificações   

Salário Total   

Imposto  Porcentual (%) Valor (R$) 

INSS   

FGTS   

Total Imposto   

Provisionamento Mensal de Encargos Anuais 

Férias    

1/3 Férias   

INSS Férias   
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13
o
 Salário   

INSS 13
o
 Salário   

Provisionamento Total   

Despesas Outras 

Adicional de Insalubridade   

Adicional de Periculosidade   

Adicional de Transferência    

Adicional Noturno   

Salário Família   

Auxílio Maternidade   

Totais Despesas Outras   

Despesas Fixas 

Vale Transporte   

Alimentação    

Assistência Médica   

Total Despesa Fixa   

 

Custo Total   

 

Fonte: do Autor
(5) 

_____________________________ 

(5)
No cálculo do custo Hh, deve-se analisar os seguintes itens de valor preponderante no orçamento: hora extra, 

periculosidade, insalubridade, adicional noturno, adicional de sobreaviso, exames médicos, uniformes, EPIs, 

ferramentas (3 % sobre a MO), transporte, alimentação, participação nos lucros e improdutividade, 

denominados de encargos complementares. 
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Capítulo 5 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

5.1 TRANSFORMAÇÃO DE UNIDADES 

 

• 1 N = 0,1 kgf 

• 1kN = 100 kgf = 0,1 tf 

• 1 kNm = 100 kgfm = 0,1 tfm 

• 1 kNcm = 100 kgfcm = 0,1 tfcm 

• 1 MPa = 1 MN/m² = 10 kgf/cm² 

• 1 kN/m  = 100 kgf/m = 0,1 tf/m 

• 1 kN/m² = 100 kgf/m² = 0,1 tf/m² 

• 1 kN/m³ = 100 kgf/m³ = 0,1 tf/m³ 

• 1 MPa = 0,1 kN/cm² = 100 N/cm² 
 

Transformar as seguintes unidades: 150 kgf/cm² em MPa; 200  kgf/cm² em MPa; 1 

MPa em kN/cm²;  kN/cm² em MPa;  1 MPa em kgf/cm² e kgf/cm² em MPa. 

• 150 kgf/cm² = 15 MPa 

• 200 kgf/cm² = 20 MPa 

• 1 MPa = 0,1 kN/cm² 

• kN/cm² = 1 MPa/0,1 

• 1 MPa = 10 kgf/cm² 

• kgf/cm² = 1 MPa/10 
 

 

5.2 TRANSFORMANDO POLEGADAS EM MILÍMETROS 

A transformação de polegadas para milímetros é feita multiplicando-se o valor em 

polegadas por 25,4 mm. 

Transformar em mm os seguintes valores dados em polegadas: 3/16” e 3/8”.  
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 3/16” x 25,4 = 4,76 mm 

 3/8” x 25,4 = 9,52 mm 

 

 

Abaixo estão relacionadas as principais bitolas de aço: 

 

Abaixo estão relacionadas as principais bitolas de aço: 

 

1. 6,3 mm …….(ref. 1/4) 

2. 8,0 mm ……(ref. 5/16) 

  3.  10,0 mm ...........(ref. 3/8) 

  4.12,5 mm............(ref. 1/2) 

  5. 16,0 mm …........(ref. 5/8)  

 

         Tabela 5.1 – Características dos vergalhões (continua) 

Aço 
Diâmetro nominal 

(mm) 

Massa nominal 

(kg/m) 

Resistência 

característica do 

escoamento - fy 

(MPa) 

GG 50 

6,3 0,245 

500 

8,0 0,395 

10,0 0,617 

12,5 0,963 

16,0 1,578 

20,0 2,466 

25,0 3,853 

32,0 6,313 

40,0 9,865 
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         Tabela 5.1 – Características dos vergalhões (continuação) 

Aço 
Diâmetro nominal 

(mm) 

Massa nominal 

(kg/m) 

Resistência 

característica do 

escoamento - fy 

(MPa) 

CA 60 

4,20 0,109 

600 

5,00 0,154 

6,00 0,222 

7,00 0,302 

8,00 0,395 

9,50 0,558 

Nota: 

Fornecidas em barras retas de comprimento 12 m, em feixes amarrados de 1.000 kg ou 2.000 kg. 

   Fonte: GERDAU 

5.3 APLICAÇÕES PRÁTICAS 

5.3.1 Cálculo prático da massa nominal de uma barra de aço por metro linear 

É muito comum um profissional se defronta com uma situação dessa natureza, por 

exemplo, precisa fazer o cálculo imediato da quantidade de barras de vergalhões necessárias 

para suprir o que está faltando e, com isso, concluir um determinado serviço, ou ainda por 

uma simples consulta do cliente, mas que não dispõe de tabelas informativas. Para tanto, 

basta tomar quatro vezes o diâmetro do ferro em polegadas ao quadrado ou o quadrado do 

dobro do diâmetro em polegadas. Ao resultado, porém, deve-se estabelecer um porcentual de 

10 % de acréscimo. Em seguida, são propostos exercícios resolvidos, oportunizando ao leitor 

uma melhor familiarização com esse procedimento de cálculo. 

a) Seja uma barra de aço de diâmetro 3/8”. Determine seu peso em kg/m. 

 

• Dobro do diâmetro: 2 x 3/8” = 3/4” 

• Quadrado: (3/4) ² = 9/16 = 0,5625 x 1,10 =0,618 kg/m 
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b) Admita a necessidade da utilização de barras de aço de diâmetro 3/4” em um pilar de 

concreto armado. Calcule o peso de uma barra, em kg/m. 

• Dobro do diâmetro: 2 x 3/4” = 3/2” 

• Quadrado: (3/2) ² = 9/4 = 2,250  x 1,10 = 2,475 kg/m 

 

c) Considere barras de aço de diâmetro 3/8” a serem utilizadas numa viga de concreto 

armado. Determine o peso total dessas barras, sabendo-se da necessidade de 4 barras de 6 m. 

 4 (3/8)² = 4 x 9/64 = 0,5625 x 1,10 = 0,618 kg/m 

 4 x 6m x 0,618 kg/m = 14, 83 kg 

 

5.3.2 Cálculo do peso de aço e volume de concreto para uma estrutura  

a) Admita a necessidade do emprego em uma viga de concreto armado de 5 m 6 barras de aço 

CA 50 de diâmetro nominal 12,5 mm. Calcule seu peso em kg, para efeito de aquisição junto 

ao fornecedor. 

          Da Tabela 5.1, com base na ABNT NBR 7480:2007, tem-se: 

 

6 x 0,963 kg/m x 5 m = 28,89 kg 

 

b) Seja uma edificação com múltiplos andares e área total construída de 700 m². Estime, para 

efeito de cálculo preliminar, o peso aproximado de aço a ser adquirido. 

Admitindo-se uma espessura média de concreto correspondente a 0,20 m por m² de área, 

obtém-se o volume de concreto, para então ser estimado o peso das armaduras que irão 

compor o cálculo estrutural. Nestes casos, porém, há necessidade de ser atribuído um 

coeficiente de aço, isto é, 100 kg/m³ de concreto. Logo: 

 (0,20 m x700 m²) = 140 m³ 

 140 m³ x 100 kg/m³ = 14000 kg = 14 t 

c) Especifique a quantidade de aço CA 50 e CA 60 quando utilizados em uma viga para 

baldrame de uma edificação residencial unifamiliar com 2,30 m³ de concreto.  
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Adotam-se 80 kg/m³, nesses casos, o que corresponde a: 2,30 m³ x 80 kg/m³ = 184 kg 

de armadura, onde, normalmente, considera-se 80% e 20 %, respectivamente, para CA 50 e 

CA 60, ou seja: 147,2 kg e 32,8 kg. 

c) Deve-se prever em cada amarração de parede de uma estrutura de uma edificação 

residencial uma broca de concreto, caso esta seja a opção escolhida pelo calculista. Pois bem, 

admita 20 o número destas, 3 m de profundidade e 25 cm de diâmetro, e determine o volume 

de concreto. 

 

Volume de concreto = 3,1416 x 0,125² x 3 x 20 =  2,945 m³ 

 

d) Admita uma edificação comercial a ser construída de 3 níveis, onde constarão mescladas 

estrutura metálica e estrutura de concreto armado, mas que ainda não constam como 

elaborados e entregues os projetos dessas estruturas. 

Na inexistência de projetos de estruturas, o que na realidade sempre ocorre, o 

profissional orçamentista deve adotar a seguinte roteirização para efeito de custo: 

d.1) Nos casos específicos em que haja necessidade de ser feito um pré-dimensionamento 

de vigas de piso em estruturas metálicas, embora não muito aceitável por muitos por 

entenderem ser um critério grosseiro de cálculo, o orçamentista deve, a título somente de 

levantamento preliminar para melhor concepção do custo, estabelecer a seguinte relação para 

determinação da altura mínima da viga: L (vão)/20. Para os pilares, no entanto, estabelece-se 

um índice de esbeltez máximo de 100. 

d.2) Já a respeito das estruturas de concreto armado, as vigas devem atender a uma altura 

mínima de 10 % do vão livre, ao passo que os pilares terão dimensões mínimas de 20 cm x 

20 cm. As lajes, por sua vez, terão altura mínima de 7 cm. 

5.4 ESFORÇOS ATUANTES EM ESTRUTURAS 

O estudo dos esforços atuantes em estruturas pode ser verificado, mediante os 

exercícios resolvidos e mostrados abaixo. 

 a) Qual o peso de uma peça de angico de 2,2 m³? 

 

P = ע x V = 1.000 x 2,2 = 2.200 kg = 2,2 t 
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b) Qual o peso de uma peça de ferro fundido de 10, 4 m³? 

 

P = ע x V = 7.250 x 10,4 = 75.400 kg = 75,40 t 

 

c) Qual o volume de uma peça de angico que pesou 1,2 t? 

 

V = P/ 1,2 = ע t / 1.000 kg/m³ = 1.200 kg/ 1.000 kg/m³ = 1,2 m³ 

 

d) Qual o peso de uma laje de concreto armado que tem 10 cm de altura por 3 m de largura e 

2,10 m de comprimento? 

 

 

 

        

       3,00 m            

 

       2,10 m 

Volume (Laje) = 2,10 x 3,00 x 0,10 = 0,630 m³ 

 

O peso específico do concreto armado é de 25 kN/m³(2.500 kg/m³)
(6)

. 

 

P = 2.500 kg/m³ x 0,630 m³ = 1.575 kg 

 

e) Determine o peso próprio de uma laje de concreto armado com 8 cm de espessura. 

 

Peso próprio = 0,08 m x 25 kN/m³ = 2 kN/m² 

 

Para revestimentos considerados leves, admite-se 1 kN/m². Porém, quando o 

revestimento do piso for de um material pesado como, por exemplo, mármore, faz-se uso de 

tabelas para o cálculo do peso desse material e então ser acrescentado 1 kN/m² 
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f) Determine o peso próprio de uma viga de seção retangular medindo 10 cm x 30 cm. 

Peso próprio = bw x h x 25 

 

Peso próprio = 0,10 x 0,30 x 25 = 0,75 kN/m 

 

 

 

 

 

                                         h 

                                         bw 

 

g) Considere uma parede construída com tijolos cerâmicos furados, sendo conhecidas a 

espessura de 15 cm e altura de 3 m, determine o seu peso. 

Da Tabela 5.2, o peso específico aparente para o elemento vedante que constitui a 

alvenaria é: 13 kN/m³. Sendo, portanto: eparede = 0,15 m e altura de 3 m, tem-se: 

 

Peso da parede = 0,15 x 3,00 x 13 = 5,85 kN/m 

 

h) Sendo de mármore com espessura de 2,5 cm o revestimento de um piso da laje de uma 

residência, determine o valor a ser considerado para efeito de seu dimensionamento. 

 

___________________ 

(6) 
Peso específico de alguns outros materiais:  

Areia Fina - 13 kN/m³; Areia Média e Areia Grossa - 14,70 kN/m³; Rachão - 15 kN/m³; Brita Granítica 18 

kN/m³; Argamassa de Cal 18 kN/m³; Argamassa de Cimento 21 kN/m³; Alvenaria de Tijolos Comuns 16 

kN/m³; Alvenaria de Tijolos Cerâmicos 13 kN/m³; Alvenaria de Blocos de Concreto 12 kN/m³; Concreto 

Simples 24 kN/m³; Concreto de Argila Expandida 20 kN/m³. 

 

http://www.guiadaobra.net/forum/
http://www.guiadaobra.net/forum/
http://www.guiadaobra.net/forum/
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Sendo:  

Peso específico aparente do granito = 28 kN/m
3
, conforme Tabela 5.2. Logo, com 2,5 

cm de espessura, tem-se:  

 

0,025 x 28 = 0,7 kN/m² 

     Sendo adicionada essa parcela com 1 kN/m², tem-se: 1,7 kN/m² que, evidentemente, 

será o valor a ser considerado para efeito de cálculo. 

Tabela 5.2 – Peso específico dos materiais 

Material 
Peso específico aparente 

(kN/m
3
) 

Granito 28 

Madeiras: pinho, cedro 5 

Ferro fundido 72,5 

Terra apiloada 18 

Madeiras: angico, cabriúva, ipê róseo 10 

Concreto armado 25 

Materiais diversos: 

Asfalto 

Borracha  

 

13 

17 
   Fonte: ABNT NBR 6120:1980 Versão Corrigida: 2000 

 

Tabela 5.3 – Peso específico dos materiais 

Material 
Peso específico aparente 

(kN/m
3
) 

Blocos artificiais 

Blocos de argamassas 22 

Cimento amianto 20 

Lajotas cerâmicas 18 

Tijolos furados 13 

Tijolos maciços   18 
Fonte: ABNT NBR 6120:1980 Versão Corrigida: 2000  

i) Estimar o peso total de uma estrutura pertencente uma edificação projetada com nove 

pavimentos, admitindo-se que, por pavimento, a área seja correspondente a 200 m². 

Considerando-se, por pavimento, 10 kN/m², ter-se-á:   

 

200 /pavimento x 9 pavimento x 10 kN/m² = 18.000 kN(1.800 t) 
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j) Considere a necessidade de ser instalado um telhado verde em uma cobertura de um 

edifício com área de 300 m². Estimar a sobrecarga adicional a ser considerada pelo calculista. 

           Admitindo-se uma carga de 0,80 kN/m² para as coberturas que utilizarão um telhado 

verde, ter-se-á: 300 m² x 80 kg/m² = 24.000 kg = 240 kN. 

k) Seja uma obra onde são utilizados blocos de concreto estrutural cujas dimensões são: 14 

cm x 19 cm x 39 cm. Estabeleça para efeito de cálculo a sobrecarga adicional às lajes de piso, 

uma vez, embora provisória, advinda de colocação de paletes para uso pela equipe de 

operários. 

           Cada bloco pesa em média 14,2 kg, num palete são acondicionadas 102 peças. 

Portanto, tem-se: 14,2 kgx 102 = 1.448,4 kg = 14,484 kN. 

l) Admita a mesma obra do exemplo anterior, porém para o caso de ser meio bloco de 

concreto com dimensões correspondentes a: 14 cm x 19 cm x 19 cm, peso 6,5 kg e 

quantidade por palete 204 peças. 

         Como cada meio bloco de concreto pesa em média 6,5 kg, para um total de 204 peças, 

tem-se: 6,5 kg x 204 = 1.326 kg = 13,26 kN. 

m) Estabeleça a capacidade de armazenamento, para efeito de planejamentoquando da 

implantação de um canteiro de obra, tendo em vista as dimensões de uma baia de 2,70 m x 

1,50 m x 1,20 m, destinada a receber brita para produção de concreto rolado na obra, 

sabendo-se que a massa unitária da brita é de 1,42 kg/dm³. 

O volume de armazenamento da baia será: 2,70 m x 1,50 m x 1,20 m = 4,86 m³. 

Porém, sendo a massa específica da brita de 1,42 kg/dm³, tem-se: 4.860 dm³ x 1,42 kg/dm³ = 

6901,20 kg = 6,901 t. 

De igual forma, para o armazenamento de areia fina (massa unitária 1,50 kg/dm³), 

quais as dimensões a serem projetadas para essa baia, uma vez haver necessidade de uma 

descarga semanal de 10 t? 

Tem-se: 10 t = 10.000 kg/1,50 kg/dm³ = 6.666,67 dm³ = 6,667 m³. Então, a baia 

deverá ter as seguintes dimensões: 3,00 m x 3,00 m x 1,00 m. 

n) O engenheiro de campo de uma construtora optou pela contratação de uma empresa para o 

fornecimento de concreto, objetivando a concretagem de uma laje com área de 145 m² de 

uma edificação. Esta disponibilizou um caminhão betoneira com capacidade de 10 m³. De 

posse da composição de custo emitida pelo orçamentista verificou que o índice de concreto 
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estampado na ficha de composição é de 0,09 m³/m² de laje. Especifique, para efeito de pedido 

à concreteira, qual o volume necessário para a conclusão dessa tarefa? 

Conhecendo-se o índice de concreto, tem-se: 10,00/0,09 = 111,11 m² de laje. Haverá, 

pois, necessidade de ser complementada a concretagem com outra viagem com o equivalente 

a: 33,89x 0,09 = 3,05 m³.  

5.5 ARGAMASSAS 

A quantidade dos materiais necessários à obtenção de 1 m³ de argamassa de cimento e 

areia, no traço 1:6 (aglomerante e agregado, respectivamente), será: 

1 m³ de cimento: ....................................0,47 m³ 

6 m³ de areia: (6x 0,55).........................3,30 m³ 

7 m³ água: (15 % x 7)............................1,05 m³ 

                                                                4,82 m³ 

            Cimento = 1/6 = 0,17 m³ = 1.400 kg/m³/6 = 233,33 kg 

Areia = 6/6 = 1 m³ 

Água = 1,05/6 = 0,175 m³ = 175 litros 

Entretanto, referente à quantidade dos materiais necessários à obtenção de 1 m³ de 

argamassa de cimento, cal e areia: no traço 1:1:6 (areia grossa), chega-se a: 

• 1 m³ de cimento......................................0,47 m³ 

• 1 m³de cal em pasta..............................1,00 m³ 

• 6 m³ de areia grossa =  6x 0,60...........3,60 m³ 

• 8,00 m³   Água = 0,15 x 8,00............. .1,20 m³ 

                                                               6,27 m³ 

• Cimento = 1/6 = 0,17 m³ = 233,33 kg 

 

____________________ 

Notas: 

1) Em média, 1 m³ de argamassa utiliza 300 kg a 400 kg de cimento (50 kg);. 

2) Em média, 1 m³ de argamassa consome de 350 litros a 370 litros de água; 

3) Em média, 1 m³ de argamassa utiliza 1 m³ de areia; 

4)  Considerar as perdas.  
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• Ca = 1/6 = 0,17 m³ = 544 kg de cal viva 

• Areia = 6/6 = 1 m³ 

• Água = 1,20/6 = 0,200 m³ = 200 litros 

 

Caso haja necessidade de transformação de unidades, por exemplo, kg em L, haverá a 

necessidade de conhecer a densidade do material, isto é, para a brita sendo igual a 1,40 kg/m³, 

168 kg, utiliza-se, pois, a seguinte expressão:  

 

 

120 litros 

 

Quanto aos materiais necessários para a confecção de 1 m³ de alvenaria de pedra 

bruta, cabe observar: 

 

a) as dimensões médias das pedras = 0,25 m x 0,28 m x 0,43 m 

b) a espessura média das juntas = 0,025 m 

c) o volume médio de cada pedra com argamassa = 0,275 x 0,305 x 0,455 = 0,038 

m³  

d) o número de pedras por  m³ = 1/0,038 = 26,32 

e) o volume das pedras = 0,25 m x 0,28 m x 0,43 m x 26,32 = 0,792 m³ 

f) o volume da argamassa = 1 – 0,792 = 0,208 m³ 

 

 

Deseja-se calcular a quantidade de materiais constituintes para execução de 50 m² de 

contrapiso com 4,5 cm de altura pertencente a um terraço coberto de uma edificação. O traço 

especificado é 1:6.  

Considerando-se latas de 18 litros (0,018 m³), sendo: 1 lata de cimento e 6 de areia 

média, tem-se: 50 m² x 0,045 m = 2,25 m³ o que corresponde a 2,25 m³/0,018 m³ = 125 latas, 
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ou seja: 125/6 = 20,83 ≈ 21 latas de cimento e 125 – 21 = 104 latas de areia. Considerando-

se, pois, que cada saco de cimento corresponda a 2,5 latas, obtém-se: 21/2,5 = 8,4 ≈ 8,5 sacos 

de cimento e para a areia 104 x 0,018 = 1,872 m³. Contudo, estimando-se um porcentual de 

10 %, chega-se a: 1,872 x 1,10 = 2,06 m³.  Quanto ao componente água: 15 % x 7 = 1,05 

m³/6 = 0,175 m³ = 175 litros. Logo, 175 x 2,25 = 393,75 litros. 

Seja uma parede medindo 3,15 m x 2,80 m. Deseja-se calcular o consumo de 

argamassa para ser aplicado no revestimento (frente e verso), uma vez ser admitida uma 

espessura de 1,5 cm. 

1.  Cálculo do volume: 

3,15 x 2,80 x 0,015 x 2 = 0,2646 m³ 

2. Cálculo da correção: 

Acrescentando-se um porcentual de 15% ao volume calculado, visando suprir 

irregularidades executivas, tem-se: 0,1323 x 1,15 = 0,304 m³. 

3. Cálculo da quantidade de materiais: 

3.1 Cimento  

Considerando-se o uso do traço 1:8, tem-se: 1/8 = 0,125 m³ de cimento para 1 m³  

de areia, ou ainda: 1.400 kg/m³/8 = 175 kg = 3,5 sacos. 

3.2 Areia  

0,304 m³ de areia 

          3.3   Água   

                15 % x 9 = 1,35 m³ 

                1,35/8 = 0,169 = 169 litros, ou ainda: 169 x 0,304 = 51,38 litros. 

E, ainda, sabendo-se da necessidade de fazer os serviços de chapiscamento num vão 

de parede (frente e verso) de uma obra, admitindo-se 0,005 m³/m² de chapisco, para uma área 

de 99 m² são necessários, portanto, 198 m² x 0,005 m³/m² = 0,99 m³, ou seja: 1 m³. Assim, 

utilizando-se uma argamassa, cujo traço seja 1:4 (cimento e areia média), encontrar-se-á para 

cada m³: 
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1 m³ de cimento:..........................0,47 m³ 

4 m³ de areia: ( 4 x 0,55).............2,20 m³ 

5 m³ água ( 15 % x 5)..................0,75 m³ 

Cimento = 1/4 = 0,25 m³ = 1.400 kg/m³/4 = 350 kg 

Areia = 4/4 = 1 m³ 

Água = 0,75/4 = 0,19 litros 

 

Tabela 5.4 – Volumes reais do m³ de materiais 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL VOLUME (m³) 

Cimento 0,47 

Areia fina 0,50 

Areia média 0,55 

Areia grossa 0,60 

Brita 0,50 

Seixo rolado 0,65 

Cal em pasta 1,00 

Cal em pó 0,50 

Fonte: do Autor 

 

Admitindo-se a necessidade de ser feito um revestimento externo em um muro frontal 

com área total de 80 m² pertencente a uma edificação residencial unifamiliar, determine as 

quantidades de materiais. 

Chapisco (traço 1:4), 

espessura 0,005 m, peso 

específico do cimento 1.400 

kg/m³ e peso específico da 

areia grossa 1.700 kg/m³ 

Volume do chapisco = 80 m² x 0,005 m = 0,4 m³ 

Volume de cimento = 0,4/5 = 0,08 m³ 

Peso de cimento == 0,4 m³ x 1400 kg/m³  = 560 kg 

Volume de areia = 0,4 x 4 = 1,6 m³ 

Peso de areia grossa = 1.700 kg/m³ = 1,6 m³ x 1.700 kg/m³ 
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= 2.720 kg 

Emboço (traço 1:2:9), 

espessura de 2 cm, peso 

específico do cimento 1.400 

kg/m³,  peso específico da 

cal 1.700 kg/m³ e peso 

específico da areia média 

1.500 kg/m³ 

Volume de emboço = 80 m² x 0,02 m = 1,6 m³ 

Volume de cimento = 1,6/12 = 0,1333 m³ 

Peso de cimento = 0,1333 m³ x 1.400 kg/m³ = 186,62 kg 

Volume da cal = 0,1333 x 2 = 0,2666 m³ 

Peso da cal = 0,2666 x 1.700 = 453,22 kg 

Volume de areia = 0,1333 x 9 = 1,0197 m³ 

Peso de areia = 1,0197 m3 x 1.500 kg/m³ = 1.529,55 kg  

Reboco (traço 1:3), 

espessura de 0,005 m, peso 

específico da cal 1.700 

kg/m³ e peso específico da 

areia fina 1.400 kg/m³ 

Volume de reboco = 80 m² x 0,005 m = 0,4 m³ 

Volume da cal = 0,4/4 = 0,1 m³ 

Peso da cal = 0,1m³ x 1.700 kg/m³ = 170 kg 

Volume de areia = 0,1 x 3 = 0,3 m³ 

Peso de areia fina = 0,3 m³ x 1.400 kg/m³ = 420 kg 

 

 

Para assentamento de tijolos com furos, por exemplo, o traço recomendável é com 

base na seguinte proporção: 1:2:8 em volume, sendo cimento + cal hidratada + areia. 

Entretanto, muitos optam pela preparação de argamassas de assentamento com a seguinte 

proporção: 1:3 em volume, onde ao ser adicionado nessa proporção uma quantidade de cal 

hidratada, ou seja, o correspondente a 2, ter-se-á uma nova preparação de argamassas de 

assentamento na seguinte proporção: 1:2:9 (cimento + cal hidratada + areia) em volume. É 

importante lembrar que a utilização da cal hidratada é relevante no comportamento das 

argamassas de assentamento. 

Em se tratando de blocos de concreto do tipo vedação, segundo o "Manual Técnico de 

Alvenaria" da Associação Brasileira da Construção Industrializada (ABCI) – publicado em 

1990, em sua página de número164, as argamassas para essas alvenarias, ou seja, constituídas 

de blocos não estruturais, para locais abrigados, pode-se empregar traço (cimento: cal 

hidratada: areia) 1: 1: 6 a 8; para locais sujeitos à umidade intermediária, traço 1: 0,5: 4,5 a 6 

e para locais sujeitos à molhagem constante e umidade intensa, traço 1: 0,2: 3,6 a 4,8. Em 

nenhum caso a relação água/cimento deve ultrapassar 0,8 kg/kg. Entretanto, no que diz 

respeito às argamassas de alvenarias constituídas de blocos estruturais, a recomendação é 

para que o traço deva ser dosado experimentalmente em laboratórios, e nunca ser admitidos 

traços pré-estabelecidos, sem nenhuma recomendação das normas. 

Sobre toda estrutura de concreto armado, deve-se aplicar chapisco, elemento usado 

para proteção contra as intempéries, dentre outros. O chapisco, na verdade, é constituído por 
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uma argamassa também empregada para revestir paredes ou tetos nas edificações. Sua 

finalidade é facilitar o revestimento posterior, garantindo maior aderência, devido à sua 

superfície porosa. O chapisco é uma argamassa de cimento e areia, podendo ser de 

preferência média ou grossa. Não precisa ser peneirada, mas necessário expurgar possíveis 

sujeiras. Seu traço ideal deve ser estabelecido na seguinte proporção: 1:2 a 1:4, 

evidentemente em decorrência de seu uso. Para impermeabilização é recomendável 1:2; para 

aplicação em concreto armado 1:3 e, por último, para aplicação sobre alvenaria 1:4. Nesses 

traços, para cada saco de cimento de 50 kg serão necessários, em média, 100 kg a 200 kg de 

areia, respectivamente. 

Tabela 5.5 – Traços de argamassas convencionais 

Finalidade Traço 

Chapisco 1:2 a 1:4 

Revestimento interno 1:8 a 1:12 

Revestimento externo 1:5 a 1:8 

Assentamento  1:8 a 1: 12 
Fonte: do Autor 

5.5.1 Utilização de outros materiais  

Hoje, no entanto, internamente, tem sido muito utilizado nas paredes de alvenaria, 

paredes de concreto, pilares, vigas e lajes das edificações revestimento com o gesso em pó, 

resultante do processamento do mineral gipsita. Essa preferência faz com que não seja 

utilizado o chapisco, o emboço, o reboco e a massa corrida. Esse tipo de revestimento é 

chamado de gesso sarrafeado, gerando, por conseguinte, grande economia de mão de obra e 

de material, além da rapidez de execução. É mais prático, sem dúvida alguma, aplicar gesso 

como revestimento utilizado em pasta, mistura do gesso com água, também denominado de 

gesso liso. A aquisição do gesso junto ao fornecedor é feita em sacos de 40 kg, e para cada 

saco deve ser adicionada uma quantidade de água correspondente a 36 litros a 40 litros de 

água. Para efeito de estimativa um saco de gesso produz em média 4 m² de revestimento 

quando aplicado em alvenaria. Contudo, no caso de lajes maciças, sua aplicação alcança um 

rendimento de aproximadamente 8 m². Em média, 1 m² de revestimento utiliza 10 kg de 

gesso, considerando-se espessura de 1 cm..  

Admitindo-se, para efeito de custos, a necessidade de aplicação em uma parede com 

área de 30 m² de revestimento com espessura de 3 mm de gesso, considerando-se um 
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rendimento de 1 saco de 40 kg/6 m², tem-se a necessidade de aquisição de 5 sacos de 40 kg. 

Entretanto, caso haja dependências em que serão aplicadas placas de gesso comum, o 

consumo será embasado na seguinte relação: 2 kg de gesso para cada 1 m² de teto. Portanto, 

para uma área de forro com 20 m² pertencente a uma sala de escritório em que foi definido a 

aplicação de placas de gesso comum, ter-se-á que adquirir 1 saco de 40 kg. 

Em muitas obras, porém, principalmente em se tratando de reformas o uso de papel 

parede tem sido uma constante. Para isso, é fundamental o conhecimento de algumas 

peculiaridades, tais como: dimensão do rolo de papel = 10 m e 0,53 m de largura, 

normalmente, o mais comercializado. Assim, para o cálculo da quantidade de rolo de papel a 

ser adquirido, tem-se: (Área de cobertura)/4,5 m², ou seja, tomando-se, como exemplo, uma 

parede de uma sala de jantar com dimensões de 4,70  m e pé-direito de 2,80 m, a quantidade 

de rolos de papel de parede necessários são: (4,70 m x 2,80 m)/4,5 m² = 2,92 ≈ 3 rolos. 

Lembrar, que o instalador é pago por fora, cobram por cada rolo aplicado. 

Assim, também, muito tem sido recomendada pelos arquitetos a utilização de cimento 

queimado no piso, paredes e teto. O efeito obtido é rústico.  Existem muitos fabricantes desse 

produto, fácil de ser encontrado no comércio para pronta entrega. Para efeito de estimativa, 

considerar: 0,40 kg/m² e reagente 0,11kg/m². Contudo, muitos construtores ainda empregam 

o procedimento do uso de pó xadrez, onde deve ser adicionado o correspondente a 4% a 5% 

da quantidade de cimento, ou seja, para cada saco de cimento de 50 kg, em média, deve-se 

utilizar a seguinte quantidade de pó xadrez: 0,045 x 50 = 2,25 kg.  

 

5.6 TIJOLOS E BLOCOS 

5.6.1 Quantificação de tijolos cerâmicos 

Os materiais necessários para a confecção de 1 m² de alvenaria com tijolos cerâmicos (Figura 

5.1) serão: 
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Figura 5.1 - Detalhe da padronização do tijolo cerâmico 

 

 

 

 face de cada tijolo: ch 

 face aparente de cada tijolo argamassado: [c + espessura (junta)] [h + espessura (junta)] 

 número de tijolos por m² de alvenaria:   
 

Fonte: do Autor 

 

  )()(

1

juntajunta espessurahespessurac   

 superfície total dos tijolos:  

  )junta()junta( espessurahespessurac

ch


 

 volume de argamassa: 

 

   )(

)()(

1 tijolo

juntajunta

espessura
espessurahespessurac

ch
















 

Altura útil do 

tijolo cerâmico(h) 
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Seja uma alvenaria a ser elevada com tijolos cerâmicos de 6 furos assentados a cutelo, 

conforme dimensões mostradas a seguir (Figura 5.2), determine a quantidade de tijolos e de 

argamassa necessária para cada 1 m². 

Figura 5.2 - Detalhe da padronização dos tijolos cerâmicos de 6, 8 e 9 furos 

 

 

 

 

 Fonte: www.construlitoral.com.br, www.ceramicafelisbino.com.br e www.vtn.com.br 

a) face aparente de cada tijolo: 0,19 m x 0,14 m = 0,0266 m² 

b) face aparente de cada bloco argamassado: 0,20 m x 0,15 m = 0,03 m² 

c) número de tijolos por m² de alvenaria:   

34333,33
)01,014,0)(01,019,0(

1
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Ao ser recomendado pelo projetista, por exemplo, juntas de 2 cm, ter-se-ia: 

3076,29
)02,014,0)(02,019,0(

1


  

 

Como visto, as expressão apresentada justifica que, à medida que são estabelecidas 

juntas com espessuras maiores, menor será a quantidade de tijolos para a execução de 1 m² de 

alvenaria. Cabe ao projetista essa tarefa de estabelecer a espessura, evidentemente, seguindo 

o que preconiza as normas. 

d) superfície total dos tijolos: 0,0266 m² x 34 = 0,9044 m². 

e) volume de argamassa: (1- 0,9044) 0,09 = 0,0086 m³. 

Admitindo-se, portanto, para uma área de assentamento de 30 m², argamassa mista 

cujo traço seja 1: 2:8, obtém-se:  

 para 30 m² = 30 x 0,0086 = 0,258 m³ 

 1 parte sobre 11 (traço 1:2:8) = 0,258 ÷ 11 = 0,0235 m³ 

 peso do cimento: 0,0235 x 1.400 = 32,90 kg 

 peso da cal : 0,0235 x 2 x 1.700 = 79,90 kg 

 peso da areia grossa: 0,0235 x 8 x 1.700 = 319,60 kg  

A cada m³ de argamassa produzida, em média, são utilizados 350 a 370 litros de água.  

Uso inadequado de água compromete a argamassa fabricada. Além do mais, o aumento do 

consumo de água no canteiro de obras onera o custo final do investimento e conduz a maiores 

impactos ambientais. 
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Quadro 5.1 – Tijolo cerâmico: dimensões x quantidade 

Tijolo de 6 furos 
Quantidade por 

m² 
Tijolo de 8 furos 

Quantidade por 

m² 

9 cm x 14 cm  x 19 cm 32 9 cm x 19 cm x 19 cm 24 

9 cm x 14 cm  x 24 cm 25 9 cm x 19 cm x 24 cm 19 

9 cm x 14 cm  x 29 cm 21 9 cm x 19 cm x 29 cm 16 

Fonte: do Autor 

Para uma parede a ser construída com tijolos cerâmicos de 9 cm x 14 cm x 19 cm e 

junta de 2 cm, tem-se: 100/(14 + 2) x 100/(19 + 2) = 30 tijolos por m². Assim, para um vão de 

parede a ser construído com área de 60 m² são necessários, sem levar em consideração o 

desperdício: 60 m² x 30 tijolos/m² = 1.800 tijolos.  

 Os tijolos baianos 9 cm x 19 cm x 19 cm de 8 furos, quando aplicados em pé, parede 

com 9 cm, são necessários 25 unidades por m², quando deitados (parede de 19 cm), utilizam-se 

47 unidades por m².  

Contudo, é bem provável que haja em determinadas áreas de uma edificação, por 

exigência construtiva, a necessidade de execução de paredes utilizando os tijolos maciços com 

10 cm de largura ou com 20 cm de largura. Nesse caso, para efeito de cálculo da quantidade 

utiliza-se, respectivamente, em média, 92 e 184 unidades por m². Diante desses dados 

adquiridos, é conveniente que sejam conferidas essas dimensões junto à cerâmica local, 

oportunizando dessa forma um cálculo mais preciso. 

5.6.2 Quantificação de blocos de concreto 

Recomenda-se que seja utilizada a seguinte expressão matemática para a quantificação 

de blocos de concreto, conforme especificado na equação seguinte. Para o cálculo da 

quantidade de blocos é evidente a necessidade do conhecimento de suas dimensões, bem 

como da espessura da junta, de conformidade com o exposto na Figura 5.3. Na quantificação 

do material necessário para confecção de 1 m² de alvenaria desses blocos de concreto, é 

levada em ponderação o que segue: 
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Figura 5.3 - Detalhe de assentamento dos blocos de concreto e espessura das juntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do Autor 

 

Q(vertical)= [100/ Altura (bloco) + Espessura (junta)] 

 

Q(horizontal)= [100/ Comprimento (bloco) + Espessura (junta)] 

Logo,  

Quantidade (bloco) = Q(horizontal) x Q(vertical) 
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ou, ainda: 































)junta()bloco()junta()bloco(
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            Considere uma parede que será construída com blocos de concreto estrutural 14 cm x 

19 cm x 39 cm (8 m de extensão e pé-direito de 2,80 m). Estime a quantidade de blocos a ser 

adquirida junto ao fornecedor. 

Pelas expressões apresentadas, admitindo-se juntas de 1 cm, conclui-se serem 

necessários 12,5 blocos de concreto por metro quadrado. Logo, para que essa parede possa 

ser construída serão necessários, sem levar em consideração as perdas; 8,00 m x 2,80 m x 

12,5 blocos/ m² = 280 blocos. 

Para essa mesma edificação, porém, em se tratando de construção do muro da fachada 

com área de 80 m², aplicando-se blocos de concreto de vedação de 9 cm x 39 cm x 19 cm e 

juntas de 1 cm, tem-se 100/(39 +1) x 100/(19 +1) = 12,5 blocos, ou ainda: 12,5 blocos/m² x 

80 m² = 1.000 blocos de concreto. 

Estabeleça os quantitativos de materiais necessários à fabricação de blocos de 

concreto estruturais para efeito de composição de custos no próprio canteiro da obra. 

Para tanto, admitindo-se que o peso médio de cada bloco estrutural com dimensões 

padronizadas de 14 cm x 19 cm x 39 cm seja 12,26 kg para a fabricação, por exemplo, de 

1.000 unidades, tem-se: 12,26 kg x 1.000 = 12.260 kg. Utilizando-se traço 1:6: 3 (cimento, 

areia e pedrisco), encontra-se: 12.260/10 = 1.226 kg e, por conseguinte, 1.226/50 = 24,52 

sacos de cimento. Quanto ao volume de areia será: 1.226 x 6 = 7.356 kg. Sendo a densidade 

aparente para a areia calculada no local igual a 1.240 kg/m³, a massa em volume será 

7.356/1.240 = 5,93 m³.  Dando prosseguimento ao cálculo, para o pedrisco, utiliza-se: 1.226 x 

3 = 3.678 kg e sendo a densidade aparente de 1.350 kg/m³, tem-se 3.678/1.350 = 2,72 m³. 

Da mesma forma, havendo interesse pela confecção de meio-bloco com dimensões de 

14 cm x 19 cm x 19 cm, peso de 5,69 kg, tem-se: 5,69 kg x 1.000 = 5.690 kg. Para o traço 

1:7: 3, 5.690 kg/11= 517,27 kg e, por tanto: 517,27/50 = 10,35 sacos de cimento. Para a areia, 

tem-se: 517,27 x 7 = 3.620,89 kg e em volume será: 3.620,89/1.240 = 2,92 m³ enquanto para 

o pedrisco: 517,27 x 3 = 1.551,81 kg o que se obtém: 1.551,81/1.350 = 1,15 m³. 
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No entanto, a respeito das canaletas com dimensões de 14 cm x 19 cm x 19 cm, peso 

de 6,15 kg, tem-se: 6,15 x 1000 = 6150 kg. Sendo o traço 1:7:3, 6150/11= 559,09 kg e, ainda: 

559,09/50 = 11,18 sacos de cimento. Assim para a areia, tem-se: 559,09 x 7 = 3913,63 kg e 

em volume será: 3913,63/1240 = 3,16 m³ enquanto para o pedrisco: 559,09 x 3 = 1677,27 kg 

e, portanto: 1677,27/1350 = 1,24 m³. 

 

5.6.3 Quantificação de outros materiais vedantes 

 
Manifestando interesse, porém, para efeito de decoração, um projetista de arquitetura e 

urbanismo especificou que sejam aplicados blocos de vidro no fechamento de vão da sala de 

estar numa edificação. Faz-se necessário sua quantificação e lembrando que estes não devem 

ser cortados, portanto, a área a serem aplicados deve ser dimensionada corretamente para que 

possam ser devidamente ajustados. Para tanto, deve-se conhecer suas dimensões: 19 cm x 19 

cm x 8 cm ou 29,8 cm x 29,8 cm x 9,8 cm.  Normalmente são utilizados 25 blocos por metro quadrado, 

Para esse cálculo, tem-se: 100// (19 + 1) x 100/ (19 + 1) = 25 blocos, optando-se pelo uso de blocos de vidro 

com dimensões de 19 cm x 19 cm x 8 cm e juntas de 10 mm. Observar que para o assentamento e 

rejuntamento de blocos de vidro, utiliza-se uma argamassa especial industrializada (rendimento 24 kg/m²/10 

mm, 18 kg/m²/5 mm e 12 kg/m²/2 mm – pacotes de 5 kg e fardo de 25 kg) ou argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3, assim como acessórios denominados de espaçadores (visando a uniformidade das juntas, 

recomenda-se a utilização de 1 espaçador para cada bloco de vidro), armaduras de aço para travamento do 

painel, dentre outros. Desejando-se, porém, ao traço 1:3 acrescentar uma porção de cal hidratada, por 

exemplo, 0,5 ter-se-ia: 1 : 0,5 : 4,5 (cimento + cal hidratada+ areia). 

Embora muito utilizado pelos arquitetos do século passado, existem muito uso, ainda, por parte dos 

decoradores a inclusão de elementos estruturais vazados fabricados de vários materiais como, por exemplo, 

cerâmica, madeira, vidro ou porcelana denominado de cobogós, utilizados para proteger o ambiente 

permitindo a passagem de luz, privacidade e ventilação natural; os de porcelana com dimensões de 25 cm x 

25 cm x 8 cm – 16 peças por m². Os de concreto com medidas de 44 cm x 40 cm x 7 cm pesam algo em 

torno de 15 kg . São necessários 5,68 peças por m².  

Contudo, hoje em dia muito têm sido aplicados os blocos pré-moldados de gesso 

especial, que se encaixam perfeitamente durante a fase executiva e, portanto, sendo adequado 

seu uso nas paredes das edificações, visto que oferecem uma superfície plana apropriada para 

poderemreceber o acabamento. Esses blocos podem, em última análise, substituírem com 

http://www.leroymerlin.com.br/bloco-de-vidro-incolor-ondulado-clear-wolke-basic-29-8x29-8x9-8cm_87547733
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muitas vantagens os tradicionais elementos vedantes utilizados com frequência em paredes 

internas das edificações nos projetos da atualidade. Existem também blocos de gesso 

apropriados para serem utilizados especificamente em áreas ditas frias, assim como tem sido 

utilizado nas paredes divisórias o gesso acartonado. 

5.7 CONCRETO ROLADO NA OBRA 

Uma construtora, manifestando interesse em investir na construção de um 

condomínio residencial composto de 6 edificações, optou por utilizar os serviços de uma 

empresa terceirizada para fornecimento de concreto tradicional, produzido no local da obra, 

em vez do concreto usinado. Para sua viabilização, solicitou à empresa a composição do 

preço de venda de cada m³ de concreto. 

a) Custo da mão de obra 

 
3 operários x R$ 5,00 = R$ 15,00 

Encargos sociais (127,71 %) = R$ 19,16 

Total................................ = R$ 34,16 

 

 

b) Custo dos materiais 

Admitindo-se o traço 1:2: 4, conforme mostrado na Tabela 5.6, verifica-se: 

 
Cimento = 320,4 kg (6,41 sacos de 50 kg) 

Areia = 587 litros 

Brita nº 1= 457,5 litros 

Brita nº 2= 457,5 litros 

Água = 0,16 m 

 

Considerando-se, no entanto, as perdas de: 

 

 Cimento = 4 % 

 Areia = 10 % 

 Brita= 5 % 

 

            Cimento = (320,4 x 1,04) / 50 = 6,7 x R$ 23,00 = R$ 154,10 

Areia = 0,587 m³ x 1,10 x R$ 25,05 = R$ 16,17 

Brita 1 = 0,4575 m³ x 1,05 x R$ 24,25 = R$ 11,65 

Brita 2 = 0,4575 m³ x 1,05 x R$ 24,25 = R$ 11,65 

Água = 0,160 x R$ 1,71 = R$ 0,27 

Total..................................................................R$ 193,84 
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c) Custo do m³ de concreto 

 
Mão de obra = R$ 34,16 

Materiais = R$ 193,84 

Equipamentos (2 % x 193,84) = R$ 3,88 

Admitindo-se um BDI de 20 %, obter-se-á: 

Preço de venda do m³ de concreto = R$ 278, 26 

 
Tabela 5.6 - Consumo de concreto (m³) 

Traços 

em 

volume 

Consumo de concreto por m³ 

Cimento Areia Brita Água 

kg 

Sacos 

de 50 

kg 

Sacos 

de 42,5 

kg 

Areia 

Seca 

(litros) 

Areia 

Úmida 

(litros) 

Brita 

Número 1 

(litros) 

Brita 

Número 2 

(litros) 
(litros) 

1:2:4 320,40 6,41 7,54 458 587 457,5 457,5 160 

1:2,5:4 296,61 5,93 6,98 530 679 423,5 423,5 212 

1:3:4 276,13 5,52 6,50 592 758 394,5 394,5 197 

1:3:6 223,30 4,47 5,25 478 612 478,5 478,5 159 

1:4:6 200,86 4,02 4,73 574 735 430,5 430,5 144 

Atenção: 

1) Para a previsão do cálculo de Areia + Brita 1 + Brita 2, utiliza-se a relação:  

           1,65 m³/ m³ de concreto. 

2) Cimento + Água = Pasta. 

           Pasta + Areia = Argamassa . 

           Argamassa + Brita = Concreto. 

           Concreto + Armação = Concreto Armado. 

3) Na betoneira: coloque a água, em seguida a brita e logo após o cimento. Por 

último, adicione a areia. 

4) Massa específica real: Areia =2,62; Brita 1 e 2 = 2,56; Cimento = 3,05. 

5) Massa específica aparente: Areia = 1,54; Brita 1 e 2 = 1,39; Cimento = 1,42. 

Fonte: do Autor 
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Tabela 5.7 – Consumo de matériais por m³ de concreto x resistência média do concreto (fcj) 

Traço 

Número de padiolas por 

traço 

(saco de cimento – 50 kg) 

Altura da 

padiola (cm) x 

Boca 

(45 cm x 35 cm) 

Fator 

água/cimento 

(L/saco de 50 

kg) 

Resistência 

à 

compressão 

(MPa) 

Areia Brita 1 Brita 2 Areia 
Brita 1 e 

Brita 2 
28 dias 

1:2:3 2 1 1 28,7 28,1 30,5 25,20 

1:2,5:3 3 1 1 23,9 33,6 32,5 22,81 

1:2:4 2 2 2 28,7 22,4 34,0 21,20 

1:2,5:4 3 2 2 23,9 28,0 36,5 18,56 

1:3:5 3 2 2 28,7 28,0 44,0 12,49 

Nota: 

Não pode haver padiolas com altura superior a 35 cm. Alturas superiores a esta encontradas 

no cálculo terão que ser divididas por 35 cm para determinar o número de padiolas. 
Fonte: do Autor 

Num determinado empreendimento para execução de serviços de concretagem 

necessita-se rolar um traço e transportá-lo, mediante uso de padiolas. Admitindo-se um 

volume de 100 dm³ de brita, dimensionar a padiola de brita referente a um saco de cimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A padiola não deve ficar com altura e peso exagerados (máximo de 60 kg), para tanto, 

divide-se a altura por dois e especificam-se duas padiolas, ou seja, duas padiolas com 

dimensões de 35x45x32cm por traço. Contudo, na inexistência dessas, podem-se utilizar latas 

de 18 litros, ou seja, bastando ser dividido o volume 100 dm³ de brita pelo volume da lata. 

Dessa forma, sendo 1L= 1 dm³, tem-se: 100 l/18 L = 5,56 latas. 

Considere, a título de aplicação, conforme dados contidos na Tabela 5.6, o traço de 

concreto 1:2:4  a ser rolado na obra, e determine seus quantitativos. 

cmmH

xLC

V
H

LCHV

itaB

Brita

6363,0

45,035,0

100,0







r
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  Nessa condição, para rolar esse traço se faz necessário: 

 

Cimento: 1saco de 50 kg; 

Areia: 2 padiolas (28,7 cm de altura; boca 45 cm x 35 cm); 

Brita 1: 2 padiolas (22,4 cm de altura; boca 45 cm x 35 cm); 

Brita 2: 2 padiolas (22,4 cm de altura; boca 45 cm x 35 cm); 

Água: 34 litros. 

 

Admita uma laje de concreto a ser executada em uma obra medindo 10 m x 4 m x 

0,08 m, utilizando-se o traço 1:2,5:4, segundo exigência do calculista da estrutura. 

Especifique o consumo de materiais. 

De acordo com o mostrado na Tabela 5.5, para esse traço, tem-se: 5,93 sacos de 

cimento de 50 kg, o que correspondente a 168,63 litros ou 0,16863 m³ de rendimento por 

saco de cimento. Pela Tabela 5.6, no entanto, tem-se: 

Para a laje que mede 10 m x 4 m x 0,08 m, serão necessários 3,2 m³ de concreto. 

Então, face a isso: 

1) Consumo de areia 

3 x 0,287 m x 0,45 m x 0,35 m.........0,16863 m³ de concreto 

W (areia)...................................................3,2 m³ de concreto      

 

 W = 2,573 m³ de areia 

 

________________________ 

Notas: 

1) 4 pás correspondem a 1 lata de 18 litros; 

2) 3 latas correspondem a 1 carro de mão; 

3) 1 m³ tem 55 latas de 18 litros; 

4) 1 pá corresponde a 0,005 m³. 

 

2) Sacos de cimento 

0,1683 m³ de concreto.................................1 saco de cimento 

3,2 m³ de concreto......................................X (saco de cimento)          

                   X = 19,014 sacos de cimento 
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3) Consumo de brita 

0,1683 m³ de concreto..........................2 x 0,28 m x 0,45 m x 0,35 m 

                  3,2 m³ de concreto................................................................Y (brita 1)        

                    Y = 1,68 m³ de brita 1e, por conseguinte, a mesma quantidade para a brita 2 

 

4) Consumo de água 

                  0,1683 m³ de concreto................................36,5  litros de  água 

                  3,2 m³ de concreto...................................... Z (litros de água) 

 

                   Z = 694 litros de água 

 

5.8 CONCRETO USINADO 

É o concreto comprado pronto, fornecido pelas concreteiras, preparado no traço 

especificado pelo calculista e entregue no local da obra por caminhões betoneira. É 

importante lembrar que esse tipo de fornecimento só é viável para quantidades acima de 3 

m³ e, evidentemente, para obras não muito distantes das usinas ou concreteiras, por questão 

de custo. 

Sabe-se que o concreto quando usinado ao chegar simplesmente é deixado no canteiro 

da obra, cabendo, portanto, aos solicitantes administrarem seu uso. Além do mais, é 

conveniente ao responsável pelo cálculo dos custos de um empreendimento, no caso de 

necessidade de aplicação do concreto em níveis superiores ao do térreo, acrescentar uma taxa 

cobrada pela concreteira, referida ao uso do equipamento utilizado para o bombeamento. 

Essa taxa terá um valor fixo até 20 m
3
. Para quantidades que ultrapassarem esse volume, 

serão cobradas taxas adicionais, em decorrência da demanda, tudo, porém poderá ser 

negociado mediante acordo expresso entre o comprador e fornecedor.  

5.9 EQUIPAMENTOS  

As ferramentas disponibilizadas no comercio de material de construção são de 

fundamental importância, uma vez que são utilizados como instrumento determinante e 

adequados para cada atividade, durante a construção de uma edificação. Constata-se, pois, 
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que, a cada dia, as indústrias, devido às exigências de mercado e de especificações técnicas, 

realizam pesquisas para o desenvolvimento de ferramentas que ofereçam confiança e que 

verdadeiramente supram as exigências dos trabalhadores, lançando verdadeiros aparatos e 

colocando à disposição das empresas construtoras. 

As pequenas ferramentas utilizadas na execução de uma obra são previstas para o 

consumo e desgaste durante a fase dos serviços. Essas ferramentas, no entanto, devem ser 

adquiridas em conformidade com o tipo dos serviços previstos. 

As ferramentas utilizadas num empreendimento da construção civil são as mais 

variadas, a exemplo daquelas essencialmente necessárias ao desenvolvimento de pequenos 

serviços, ferramentas básicas de construção que geralmente são utilizadas em um canteiro 

de obras como: colher de pedreiro, carretel com linha de nylon, mangueira de nível, 

peneira, martelo de borracha, pá, enxada, soquete, sarrafo, desempenadeira, régua de 

alumínio, serra mármore, nível, prumo, cordas, roldanas e equipamentos mais leves, dentre 

os quais: betoneiras, máquinas de solda, vibrador de imersão, serra circular, compressor de 

ar, elevadores de carga. Entre os de grande porte, estão os equipamentos classificados de 

pesados, como os guindastes, gruas, tratores, caminhões basculantes, dentre outros. Os 

guindastes e gruas hoje, na realidade, são sinônimos de edificações de grande vulto. As 

gruas são muito tilizadas em edifícios de múltiplos andares e não exigem grandes áreas nos 

canteiros de obras. Lembrar que fatores como condições do solo, velocidade dos ventos, 

por exemplo, devem ser analisados na montagem desses equipamentos. Todos esses 

equipamentos, sem exceção, exigem um bom planejamento, ou seja, que haja precisão nos 

períodos de permanência nos canteiros para que não haja problemas com o financeiro e 

também no cronograma de execução da obra. 

É oportuno lembrar que os carros de mão são ferramentas de fundamental importância 

no canteiro de obras. Para efeito de cálculo, por exemplo, quantos carros de mão equivalem a 

1 m³ de areia? Sabe-se da existência de vários modelos de carros de mão disponibilizados no 

comércio, entretanto, os mais comuns é o de caçamba de fundo plano, cuja capacidade é de 

50 litros (0,05 m³). Sabe-se que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Assim, caso se queira 

usar este modelo, por exemplo, no transporte de areia, o número de viagens a ser dada será de 

20, para completar 1 m³. 
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1,00m³ de areia / 0,05m³ (capacidade de cada carrinho) = 20 carrinhos 

 

O uso de ferramentas adequadas é fator decisivo para a organização e qualidade do 

trabalho no canteiro de obras. Ferramentas de qualidade são essenciais. Um operário 

quando possui ferramentas de qualidade não perde tempo aguardando conserto daquela que 

quebrou. Deve-se manter sempre em estoque ferramentas de uso corrente. 

Na alvenaria estrutural, no entanto, os trabalhadores contam com uma gama de 

ferramentas e equipamentos simples e de custo acessível, o que tem ocasionado bons 

resultados na busca pela racionalização do processo e redução de desperdícios. As 

principais ferramentas e equipamentos utilizados nesse processo industrializado são, dentre 

outras: fio traçador; tambor de nível; escantilhão; régua prumo-nível; colheres (a tradicional 

colher de pedreiro, usada para espalhar a argamassa de assentamento na primeira fiada e 

nos septos e paredes transversais dos blocos); palheta (régua de 40 cm), empregada para 

espalhar a argamassa nas paredes longitudinais dos blocos com simples movimentos 

horizontais e verticais; meia-cana (régua de 40 cm), adequada para dispor a argamassa sobre 

a parede longitudinal dos blocos, utilizando somente a quantidade necessária de argamassa 

que será empregada nas paredes dos blocos; a bisnaga, usada para preencher as juntas 

verticais com argamassa, o uso demasiado das bisnagas pode gerar lesões por esforço 

repetitivo em operários; e carrinho porta masseira. 

Os equipamentos de maior porte (guinchos, gruas, minigruas, andaime interno, 

andaime fachadeiro, bombas de argamassa, motores, serra circular de bancada, serra policorte, 

máquinas de dobrar ferro, vibradores de imersão para concreto, compactadores, betoneiras, 

vibrador de concreto com motor a gasolina, etc.), normalmente, devem ser considerados em 

função de sua locação, quer seja mensal ou horária, para efeito de cálculo dos encargos 

referentes aos custos. 

5.10 DIMENSIONAMENTO DE BETONEIRAS 

Betoneiras são máquinas utilizadas nos canteiros de obras com a finalidade de 

produzir a mistura mecânica de argamassas e concreto. 

No dimensionamento dessas máquinas, segundo Sampaio (1997, apud COÊLHO, 

2001), utiliza-se a expressão seguinte: 
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diárioprodução

traço
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Onde: C tambor – capacidade do tambor, em m³ ou litros; 

             Q – quantidade de argamassa ou concreto, em m³; 

             Tprodução – tempo de produção, em dias; 

             Ttraço - tempo previsto para cada traço, em minutos;  

             tdiário – tempo de trabalho diário, em horas;  

Um exemplo típico dessa natureza pode ser elucidado do seguinte modo: admitindo-

se a necessidade numa determinada obra da produção de 50 m³ de argamassa, utilizando-se 

uma betoneira trabalhando 6 horas por dia com traços a cada 20 minutos, em 15 dias. 

 

litrosoum
x

xx
Ctambor 264264,0

615

20500238,0 3

 

Com esse resultado, deve-se escolher uma betoneira com capacidade imediatamente 

superior, de conformidade com os catálogos dos fabricantes. Neste caso, pode-se optar por 

uma betoneira de 320 litros. Atualmente, as betoneiras mais utilizadas nos canteiros de obras 

são as de 320 litros ou 400 litros onde o "traço" é o correspondente a 1 saco de cimento por 

mistura (betonada). 

 Exemplificando melhor, uma betoneira de 320 litros produz no máximo 200 litros por 

betonada, enquanto a de 400 litros produz no máximo 250 litros por betonada. Assim, 

considerando-se 10 betonadas por dia, durante 22 dias no mês, a produção será o 

correspondente a: 0,200 x 10 x 22 = 44 m³/mês.  

Desejando-se estabelecer um procedimento para efeito de dimensionamento de 

betoneiras é imprescindível que o executor conheça as diretrizes básicas do projeto como, por 

exemplo, dados sobre a produção e cronogramas de execução, etc. Considerando-se que haja 

necessidade, de maior celeridade, em função do tempo previsto de entrega da obra, uma vez 
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que foi programada para os serviços de concretagem uma produção mensal de 53 m³, deve-se 

optar pela seguinte proposta de dimensionamento: 0,250 x 10 x 22 = 55 m³/mês, ou seja, sem 

alterar a quantidade de betonadas por dia, pode-se fazer uso de uma betoneira de 400 litros, 

10 betonadas por dia, em 22 dias do mês, o que satisfaz plenamente. Observar que na 

produção, em média, apropria-se 3 serventes e deve também ser previsto os custos mensais 

da betoneira.  

É praxe, no entanto, para efeito de cálculo, uma vez considerado o uso de betoneiras, 

considerar-se: 

Capacidade de produção = 0,5 x capacidade nominal da betoneira 

Então, em face disso, pode-se admitir que a capacidade de produção para uma 

betoneira, por exemplo, de 400 litros, será: Capacidade de produção = 0,5 x 400 = 200 litros 

= 0,200 m³. Portanto, para 1 m³ de concreto a ser rolado na obra serão necessárias 5 

betonadas. 

Tabela 5.8 - Dimensionamento de betoneiras 

Equipamento 
Capacidade do tambor 

(Litros) 

Betoneiras de cuba basculante 120, 150, 250, 320, 350, 400 e 600 

Betoneiras rotativas 500, 750 e 1000 

Notas: 

 Concreto misturado em betoneira 

1. colocar a pedra britada; 

2. adicionar metade da água e 

misturar por um minuto; 

3. colocar o cimento; 

4. colocar areia e o resto da água, por 

último. 

 

 Mistura das argamassas em 

betoneira 

1. colocar a areia; 

2. adicionar metade da água; 

3. colocar o cimento; 

4. colocar o resto da água,por 

último. 

Nota: 

A betoneira, antes de ser usada, deve ser limpa. As matérias-primas devem ser depositadas 

com a betoneira girando e no menor espaço de tempo possível. 
Fonte: do Autor 
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Na hipótese de não ser conhecida a quantidade de água a ser lançada, deve-se 

executar a mistura adicionando a água gradualmente até se obter a trabalhabilidade 

necessária, dada pelo operador da betoneira. 

Seja uma obra que utilizará 170 m³ de argamassa, conforme previsto em projeto. Para 

o dimensionamento da betoneira para atender a essa demanda, tendo em vista o prazo de 

execução de 4 meses, considerando-se 22 dias úteis de trabalho, o prazo será de 88 dias. 

Logo, tem-se: 

diamQdiária ³93,1
88

170


 

  

E, ainda, considerando-se 22 dias ter-se-á um total de 42,46 m³ por mês, tendo um 

ciclo de trabalho de 6 horas por dia e traços a cada 30 minutos, têm:  

 

³ 32,0
622

3046,420238,0
m

x

xx
Ctambor   

 

Resultado que mostra a necessidade de uma betoneira com capacidade superior, no 

entanto, verificar que o modelo comercialmente disponível no mercado é de 400 L.  

Tabela 5.9 - Estimativa do consumo de água/m³ de argamassa 

Traço (em peso) Consumo de água (L/m³) 

1: 4 330 

1: 5 335 

1: 6 337 

1: 7 343 

1: 8 347 

1: 9 350 
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1: 10 355 

Fonte: Barbosa, 2002 

 

Tabela 5.10 - Estimativa do consumo de água para canteiro de obras 

ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ÁGUA (Litros/dia) 

Descrição  Unidade  Descrição  Unidade  

Preparo de concreto 250 L/m³ Refeitórios  25 L/refeição 

Lançamento 250 L/m³ Fabricação em geral 70 L/operário 

Operário com 

permanência provisória 
45 per capita Ambulatórios  25 per capita 

Alojamentos provisórios 80 per capita Lavanderia  
30 por kg de 

roupa seca 

Escritório  50 per capita Jardins  1,5/m² 

Almoxarifado  50 per capita Limpeza em geral 1.000 L/d 

Fonte: do Autor 

Em seguida é apresentada uma planilha eletrônica elaborada no Excel da Microsoft, 

onde facilmente, calcula-se, em peso, a dosagem de argamassas mistas (cimento, cal e 

areia). 
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Quadro 5.2 – Planilha para cálculo em peso de argamassas mistas 

Elaboração: Ronaldo Sérgio de Araújo Coêlho 

Programação: Thiago Pavão de Castro 



103 

 

5.11 QUANTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

5.11.1 Serra circular de bancada  

No tocante às serras do tipo circular de bancada, normalmente, são quantificadas da 

forma como descritas na tabela abaixo. Esse equipamento de fundamental importância nos 

serviços de fôrma é quantificado de acordo com a quantidade de m² de fôrmas a serem 

executadas. Assim, para essa quantificação, para efeito de custos, será considerada, em 

princípio, que numa obra a quantidade de m² deve ser executada em um determinado 

intervalo de tempo.  

Produção (/Hh/m²)  1,25 

Força de trabalho (carpinteiros) 3 

Quantidade (m²) 2.000 

Dias de produção 30 

Horas de trabalho diário 8 

   

 

Logo, a quantidade de serras para atender a demanda seria de 2 unidades.  

Contudo, na inexistência da quantidade dos trabalhadores, é necessário o cálculo 

inicial destes. Assim, considerando-se a quantidade de m² que foi executada em um intervalo 

de tempo (dias) considerando 8 horas diárias de trabalho, e o coeficiente de produção de m²/h 

que foi obtido da composição 03.110.8.2 do TCPO 14ª Edição editora PINI, segue modelo de 

cálculo: 

Produção (/Hh/m²) 1,23 

Quantidade (m²) 1.720 

Dias de produção 22 

Horas de trabalho diário 8 

2
325,1830

11800.1

²/

1

  

1²


xxx

xx

mHh
x

diaxhoras
x

dia

m
Qserras
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Logo, a quantidade de carpinteiros necessários seria doze, então a quantidade de 

serras para atender a demanda seria de três unidades.  

5.11.2 Serra circular manual 

Já a serra circular manual serve para fazer pequenos ajustes durante a montagem de 

fôrmas no local, esse equipamento tem um custo baixo e, portanto, muito necessário no 

decorrer dos trabalhos de fôrmas. Geralmente, são quantificadas na proporção de quatro 

carpinteiros para uma máquina. Logo, estimando-se a quantidade de profissionais necessários 

para executar o trabalho, define-se a quantidade de máquinas necessárias:  

Produção (Hh/m²) 1,25 

Quantidade (m²) 1.920 

Dias de produção 20 

Horas de trabalho diário 8 

 

15
820

25,1920.1

      

²/  ²
int 

x

x

diaxhorasxproduçãodedias

mHhxm
Q eiroscarp  

Logo, a quantidade de carpinteiros seria 15, e a quantidade de máquinas de 4 

unidades.  

5.11.3 Serra policorte 

 Para a serra policorte, o planejador tem que analisar sua real necessidade, uma vez 

que na aquisição da quantidade de aço, previsto em projeto, já é fornecido cortado e moldado, 

segundo o projeto de armaduras enviado ao fornecedor. Contudo, faz-se necessário apenas 

um equipamento deste no canteiro, a fim de suprir qualquer necessidade, visando dar suporte 

para executar alguns ajustes na obra. Entretanto, na hipótese, questão de opção do setor de 

engenharia da construtora, de ser feito todo o serviço no canteiro de obra, faz-se necessário o 

02,12
822

23,1720.1
int 

x

x
Q eiroscarp
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correto dimensionamento para aquisição de equipamentos suficientes para atender a 

demanda, tanto no que diz respeito às máquinas de corte quanto as de dobra com suas 

respectivas bancadas. 

No que tange a área de corte e dobra de barras de aço executadas na central de 

armação no próprio canteiro da obra para as estruturas de concreto armado, dimensionam-se 

os equipamentos necessários para atendimento à demanda de barras de aço preconizada em 

projeto. Tomando-se como exemplo a estrutura de concreto de um prédio que tem prazo de 

seis meses para ser concluída, seguindo o cronograma da empresa. As peças que serão 

cortadas em obra chegam a um montante de 30.000 kg. Deste modo, ter-se-á mensalmente: 

30.000/6 = 5.000 kg. Sendo admitida a produtividade da máquina de corte de 200 kg/h, tem-

se: 8 h/dia x 25 dias /mês x 200 kg/h = 40.000 kg/mês. A quantidade de máquinas de corte 

será dimensionada com base no exposto a seguir: 5.000/(40.000 x 0,70) = 0,18; isto é, com 

apenas uma máquina de corte o serviço poderá ser perfeitamente atendido, desde que 

satisfaça ao estabelecido no roteiro de cálculo proposto. 

5.11.4 Elevador de carga 

 No transporte vertical de material, equipamentos e pessoal, atualmente, dá-se 

preferência ao uso dos elevadores de carga, do tipo elevador cremalheira, e sua utilização em 

larga escala é por fornecer maior segurança e produtividade. Vale lembrar que o custo inicial 

pela utilização da grua é muito superior ao do elevador. A preferência por aquisição ou 

locação de uma máquina deve vir antecedida de um estudo minucioso, objetivando decidir 

sobre todos os custos envolvidos. Nesses custos, é importante prever que os equipamentos 

devem passar por vistoria e manutenção preventiva total periodicamente. O que vem 

acontecendo também com frequência é que muitas empresas, na hora da contratação de 

locação, inserem a manutenção preventiva mensal, item fundamental quando se fala em 

segurança. 

Deve ser avaliada sua contratação de locação mediante o período previsto para 

execução dos serviços em que serão utilizados. É imprescindível ser feita uma analise na 

cotação quanto à dimensão, á capacidade da cabine e altura da torre. Não esquecer, porém, de 

adicionar os custos alusivos à montagem e desmontagem, além da manutenção e do valor a 

ser pago ao operador. 
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Equipamento:

Valor inicial: 160.000,00R$                                      Modelo: Série:

Data de Aquisição: Combustível:  sim (   )    não  (  x ) horas trabalhadas/dia

Tipo de Combustível: Energia elétrica:  sim (   )    não  (   ) 8,00                            

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE CUSTO PARCIAL CUSTO TOTAL

1.0 Custo de propriedade -                     -                          174,08                        

1.1 Depreciação 1,00                   128,00R$               128,00R$                   

1.2 Juros 1,00                   46,08R$                 46,08R$                     

2.0 Custo de operação -                     -                          97,76                          

2.1 Mão de obra 9,00                   10,46                      94,17                          

2.2 Energia elétrica 7,80                   0,46                        3,59                            

2.3 Combustível -                     -                          -                              

2.4 Óleo lubrificante -                     -                          -                              

2.5 Materiais para limpeza -                     -                          -                              

2.6 Outros -                     -                          -                              

3.0 Custo de manutenção e conservação -                     -                          102,40                        

3.1 Manutenção diária 1,00                   102,40                    102,40                        

3.2 Revisão -                     -                          -                              

3.3 Pintura -                     -                          -                              

3.4 Outros -                     -                          -                              

CUSTO DIÁRIO: 374,24R$                 

CUSTO HORA: 46,78R$                   

PLANILHA PARA CÁLCULO DO CUSTO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR HORA

Elevador de carga tipo cremalheira capacidade 800 kg, cabine simples até 50m

 Tomando-se, como exemplo, um empreendimento que devido ao seu porte, utilizou 

um elevador de carga tipo cremalheira, e foi orçado para cada torre um elevador por um 

período de 11 meses, e o valor de locação mensal sem operador, ficou fixado em R$ 7.500,00 

mensais, além do custo de R$ 5.000,00 para montagem e desmontagem, totalizando um valor 

total de R$ 87.500,00. O custo calculado para cada torre foi:  

Fonte: Penha, 2013 

5.11.5 Balancins para execução de fachada 

 Os balancins são outro tipo de equipamento que gera gastos consideráveis 

com sua locação. É um andaime do tipo plataforma, metálica ou de madeira, suspenso por 

cabos de aço passante, que se movimenta no sentido vertical com auxílio de guinchos, 
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bastante utilizado para execução de serviço em áreas sem fachadas, tais como: aplicação de 

textura, acabamentos, lavagens, instalação de tubulações, colocação de caixilhos, colocação 

de vidros de prédios, reforma, pintura. Estes equipamentos são dimensionados de acordo com 

as dimensões dos “panos” de fachada e os existentes no mercado são de três tipos básicos: o 

mecânico leve, que utiliza o sistema de catracas ou cabos passantes; o mecânico pesado e o 

elétrico que utilizam motores. As dimensões disponíveis no mercado geralmente têm 

comprimento de 1 m a 6 m, largura de 0,65 m.  

As quantidades devem ser definidas de acordo com os vãos dos panos de fachada e a 

numeração destes deve ser feita para identificação de produção e relatórios de manutenções.  

Como esse equipamento é locado, observem-se os seguintes custos para locação: 

 custo unitário mensal de locação; 

 custo unitário por manutenção (lubrificação, troca de cabos de aço, 

engraxamento e limpeza); 

 custo para montagem e desmontagem por balancim.  

Para o cálculo do custo de locação deve ser utilizada a expressão seguinte: 

)(

)()/(

../

.../...

manutbalanncdesmontmont

manutbalancmanutunitmesesbalancunit

xNxNCusto

xNxNCustoxNmêsxNCustoCusto 

 

Dessa forma, tomando-se como exemplo, o caso de uma obra em que o total de 

balancins utilizado foi de 10 unidades, por 4 meses de locação, considerando o valor de 

montagem e desmontagem, e 2 manutenções por balancins no período, o custo total para 

execução da fachada seria de, uma vez considerando-se, respectivamente: R$ 420,00 (custo 

unitário mensal de locação, R$ 35,00 (custo unitário por manutenção) e R$ 100,00 (custo 

para montagem e desmontagem por balancim).  

00,500.19$)21000,100$()21000,35$()41000,420$( RxxRxxRxxRCusto 

 

Outros equipamentos são naturalmente solicitados pelo gestor do empreendimento 

como, por exemplo, o vibrador de concreto, que é de essencial importância na fase de 

concretagem de uma estrutura. Deve-se ter um sempre disponível para suprir eventuais 
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problemas técnicos. As minigruas, por sua vez, são utilizadas em obras civis de qualquer 

porte, e configuram excelente racionalização de tempo e mão de obra operacional, devem ser 

adquiridas em função daquilo que irá transportar. A minigrua chega a 6 metros de lança e 

capacidade é de 500 kg com giro de 360º, aumentando e otimizando o desempenho do 

transporte de carga. Já quanto à grua, no entanto, equipamento de transporte vertical, com 

maior capacidade de carga e utilizado em obras de grande porte, serve para transportar 

diversos tipos de materiais. Tem a vantagem de descarregar o material diretamente no local 

de utilização. A escolha da grua deve atender a todos os pontos de carga e descarga, ou seja, o 

braço horizontal deve ter um raio de ação tal que atenda a essa demanda. Portanto, o local de 

montagem deve ser muito bem estudado na fase do projeto do canteiro. Para efeito de custos, 

sua locação é feita, em geral, por mês. 

As talhas com capacidade entre 1 t e 5 t deslocam-se na vertical, na horizontal e 

vertical. Às vezes, no entanto, nos canteiros de obras, pode-se deparar com o uso do tirfor, 

que deslocam material na horizontal ou vertical, com capacidade para 1,6 t e 3,20 t. O 

guincho coluna (foguete), por sua vez, possui capacidade de carga de 200 kg. 

Mas muitos outros ainda são usados nos canteiros de obras, entre os quais se pode 

relacionar: magote vibrador, régua vibratória, vibrador de concreto, máquina de cortar piso, 

máquina de polir piso, furadeira, martelete, lixadeira, e que, evidentemente, devem ser 

previstos seus custos de locação para ingresso na orçamentação do empreendimento. 

O planejador deverá sempre se lembrar, tendo em vista que hoje é uma prática usual 

por parte dos gestores, pela versatilidade e, muitas vezes por falta de espaço, da possível 

necessidade de uso no canteiro de obra de: container almoxarifado, container escritório, 

container escritório com WC, container guarita, container sanitário químico, dentre outros. 

5.11.6 Obras de terraplenagem e complementares 

É essencial que os responsáveis pelos custos de uma empresa entendam dessa 

particularidade dentro dos canteiros de obras. Trata-se de um trabalho que envolve um alto 

custo, haja vista a necessidade de se trabalhar com máquinas pesadas e, portanto, tornando 

muito dispendioso qualquer que seja sua utilização. Os trabalhos de terraplenagem, quando 

necessários, compreendem as seguintes fases: escavação, carregamento, transporte, descarga 

e espalhamento. Fases essas que devem atender a um bom planejamento, pois leva em 
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consideração a classificação dos materiais (1ª categoria – solo; 2ª categoria – solo resistente; e 

3ª categoria - rocha), uma vez que a produtividade das máquinas é diferente para cada 

material. Exige, evidentemente, equipamentos que possam de fato atender às primeiras 

necessidades, para implantação de um empreendimento. É necessário, portanto, para que não 

haja ociosidade, de um correto dimensionamento dessa patrulha mecanizada e, para tanto, o 

setor de custo da empresa tem que ser hábil nessa área, visando calcular o custo de locação. 

Dentre esses, dependendo da natureza e quantidade dos serviços, pode-se eleger, por 

exemplo, unidades de tratores, carregadeiras – vasta gama de aplicações industriais e 

comerciais, como dregagem de rios, demolição de edificações, escavação de buracos e valas, 

retroescavadeiras - equipamento capaz de fazer os mais variados tipos de trabalho dentro de 

uma obra, isto é, desde movimentação de material até abertura de valas, escavadeiras, 

sobretudo as miniescavadeiras – estas sendo, compactas, versáteis e de simples logística 

operacional, uma vez que operam em espaços restritos, destacando-se: edificações, trabalhos 

em áreas limítrofes a muros divisórios e de arrimo, projetos de piscinas, garagens 

subterrâneas, ruas de centros históricos, galerias, motoniveladoras, caminhões basculantes, 

dentre outros.  

5.11.6.1 Depreciação de equipamentos  

             É a diminuição do valor do equipamento no transcorrer de sua vida útil, ou seja, ao 

passar do tempo, todo equipamento vai se desvalorizando. Para o estudo de depreciação de 

um equipamento, normalmente, leva-se em consideração uma vida útil de 10.000 horas, o 

correspondente, pois, há 2.000 horas trabalhadas durante 5 anos. A vida útil de um 

equipamento é fornecida pelos fabricantes ou, em última análise, pela Receita Federal, é um 

dado importante para o cálculo da depreciação de um equipamento, portanto, depende do tipo 

de equipamento, manutenção e emprego.  

           Considere para efeito de cálculo um equipamento para obras de terraplenagem já 

adquirido por R$ 400.000,00 pela sua empresa com vida útil estimada em 10.000 horas. 

Estimando-se em 10 % o valor residual calcule a depreciação. 

           Optando-se pela utilização do método linear, o mais utilizado pela sua praticidade, 

tem-se: 
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Por conseguinte, esse equipamento valerá ao fim do primeiro ano, segundo e assim 

por diante, respectivamente, R$ 328.000,00, R$ 256.000,00, R$ 184.000,00 e etc. Como a 

depreciação anual foi de R$ 72.000,00, conclui-se que para efeito do valor contábil tem-se: 5 

x R$ 72.000,00 = R$ 360.000,00. Obtendo-se, portanto, o valor residual correspondente a: R$ 

400.000,00 – R$ 360.000,00 = R$ 40.000,00. 

A depreciação neste contexto, segundo Sampaio (1997, apud COÊLHO, 2011), há que 

observar as seguintes etapas, a saber: 

1- Depreciação diária 

 

 

 

 P aquisição - preço de aquisição do equipamento; 

 T - horas de trabalho efetivo anual; e 

 Vútil - vida útil do equipamento em horas de trabalho efetivo. 
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Despesasdiárias = D diária + J diários + M diária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Juros diários 
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t - taxa de juros em porcentagem anual.                           

3 – Manutenção diária 

M diária = p. D diária 

             p - valores admitidos entre 0,60 e 0,80. 

4 – Despesas diárias 

                     Despesas diárias = D diária + J diários + M diária 

 

Um determinado equipamento foi comprado por R$ 150.000,00, em maio de 2000. 

Considerando-se que a vida útil desse equipamento em efetivo trabalho é de 10.000 horas, 

qual o custo provável diário e mensal, nesta data, adotando-se uma taxa anual de juros 

correspondente a 12 %, 250 dias anuais trabalhando 8 horas diariamente? 

 

1 - Depreciação diária 
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2 - Juros diários 
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3 - Manutenção diária 

 

M diária = p x Ddiária= 0,80 x 120,00 = R$ 96,0 
 

 

4 - Despesas diárias 

 

Despesas diárias = D diária + J diários + M diária = 120,00 + 43,20 

+ 96,00 = R$ 259,20 

 
 

No entanto, pode-se ainda calcular, em termos estimativos, o custo mensal do 

equipamento, bastando para tal, multiplicar as despesas diárias pelo número de dias de 

utilização do equipamento em cada mês. 

5 - Custo mensal do equipamento  

Admitindo-se que, em cada mês, o número de dias de utilização do equipamento 

seja igual a 20, ocorre: 20 x R$ 259,20 = R$ 5.184,00. 

6 - Correção do custo mensal 

É recomendável, também, ser estimada a correção do custo mensal, o que facilmente 

poderá ser feito com o emprego da equação: 
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)oequipament(mensal

i

xCusto
I

I
R 

 

 
            R - reajustamento devido; 

- índice do mês e ano a ser corrigido o custo; 

i - índice do mês e ano de aquisição do equipamento. 

Mas, para tal, é necessária a disponibilidade dos índices de preço da coluna 

equipamentos, publicados mensalmente pelas instituições e revistas especializadas do país. 

Como exemplo, considere que a aquisição do referido equipamento foi feita em maio de 

2007 e deseja-se corrigir o custo, em dezembro de 2013. Deixa-se, pois, por conta do leitor 

essa pesquisa. Deve ser lembrado, no entanto que I i é o índice a ser consultado referente ao 

mês e ano de aquisição do equipamento, ou seja, maio de 2007, enquanto I é o índice do 

mês e ano solicitado para ser corrigido o custo. 

 
Custo produtivo = Depreciação + Juros + Manutenção + Material + Mão de obra 

 

 

Custo improdutivo = Depreciação + Juros + Mão de obra 
 

O custo horário produtivo de um equipamento é a hora efetivamente trabalhada. Leva 

em consideração parcelas, objeto da expressão seguinte: 

 
 

Custo horário produtivo = Depreciação + Juros + Manutenção + Material + Mão de 

obra 

 

 

Porém, quanto ao custo horário improdutivo, diz-se ser correspondente àquelas 

horas programadas de trabalho para os equipamentos, mas por questões outras não são 

utilizadas. Ficam à disposição do serviço e, por conseguinte, o operador ocioso. 

 

 

Custo horário improdutivo = Depreciação + Juros + Mão de obra 
 



114 

 

Num canteiro de obra, onde será construído um empreendimento de grande porte, o 

volume escavado foi de 12.000 m³ em 20 dias uteis, trabalhando 8 horas por dia. Para esse 

serviço foram empregadas dentre outras máquinas uma pá carregadeira. Estimar o custo pelo 

uso desse equipamento, sabendo-se que o custo por hora é de R$ 120,00.  

 Pá carregadeira 
 

 

 

Custo = 120,00 R$/hora x 8 horas/dia x 20 dias = R$ 15.840,00 
 
 

Para efeito de cálculo dos custos, faz-se necessário ser determinado o custo do 

operador. Dessa forma, levam-se em consideração o valor da remuneração do operador, taxas 

de leis sociais e risco de trabalho e insalubridade, conforme seja o caso.  

5.11.7 Caminhões basculantes 

Para o dimensionamento do volume a ser transportado por caminhões basculantes 

precisa ser conhecido o fator de empolamento, em porcentual, de acordo com o tipo do solo 

do local ou rocha, sua coesão e sua umidade. Neste caso, ao ser considerado esse fator, 

evidentemente, o volume a ser transportado é superior. Diferentemente, por exemplo, em 

obras que há necessidade de aterros, onde ao ser lançado e compactado, esse volume 

transportado, evidentemente, será inferior, portanto, recebe o nome de contração. Para efeito 

de cálculo, quando não forem conhecidos esses fatores, de grande relevância para o 

orçamentista, requerer a análise de ensaio de um laboratório. Por exemplo, seja conhecido o 

fator de empolamento para os seguintes tipos solo: 

Quadro 5.11– Fator de empolamento de solos 

Tipo de solo 
Fator de empolamento 

(%) 

Argila  40 

Argila com pedregulho seca 40 

Terra comum seca 25 

Terra comum molhada 12 

Areia seca solta 12 

Rochas duras (granito) 30 a 35 
Fonte: do Autor 
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Considere o fator de empolamento de um solo correspondente a 40 %. Isso significa 

dizer que 1 m³ no seu estado natural transforma-se em 1,40 m³ no estado solto. Portanto, 

torna-se imprescindível, no momento do cálculo dos custos, ser analisado como será feita a 

contratação desse serviço, haja vista o empolamento da terra, ou seja, será medido no corte do 

terreno ou no caminhão basculante? 

Assim, para o dimensionamento da quantidade de caminhão basculantes a serem 

utilizados num transporte para limpeza de um determinado terreno, considerando-se que cada 

um tenha a capacidade de 5 m³, volume previsto de 53,57 m³ e que o fator de empolamento 

do tipo do solo é o correspondente a 12 %, ter-se-á como resultado a necessidade de 12 

caminhões basculantes, visto que: 53,57 x 1,12 = 60 m³.  

Para o cálculo da quantidade de caminhões basculantes a ser utilizada em uma obra, 

considerou-se a distância de transporte como pequena, com tempo de viagem de 20 minutos e 

um tempo de carga estimado de 5 minutos, tem-se um tempo de ciclo de 25 minutos e a 

quantidade que cada caminhão basculante movimenta a cada hora é de 40,00 m³. A 

escavadeira tem capacidade de escavação de até 80,00 m³/h. Então, a quantidade de 

caminhões basculantes necessárias será de 2 unidades tendo em vista o volume, entretanto, 

considerando-se o tempo do ciclo de carga e descarga optou-se por adicionar mais uma para 

evitar a parada da pá carregadeira.  

00,2
/³40

/³80


hm

hm
Qcaçambas

 

Uma empresa necessita incorporar à sua patrulha mecanizada, de dois caminhões 

basculantes de 5 m³, custo cobrado na região por dia de R$ 320,00, para atender a demanda 

de serviço a ser realizada em uma área destinada para construção de um estacionamento 

pertencente a uma indústria. Estimar o custo correspondente a três meses: 

 

 

Custo por 3 meses = R$ 640,00/dia x 22 dias x 3 meses = R$42.240,00 
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Para construção de uma edificação será necessário escavar 30 m³ de terra, conforme 

levantamento no local, não previsto inicialmente em projeto. Pede-se determinar o número de 

viagens com caminhões basculantes de 5 m³, uma vez que o valor mínimo pesquisado no 

local é de R$ 200,00/viagem, cobrado para o transporte desse material. Trata-se de um 

serviço de caráter emergencial, por erro de projeto e, por tal razão, deverá ser feito de 

imediato esse serviço. 

 O levantamento desse custo adicional, com base de cálculo numa taxa de 

empolamento médio de 25 %, tem-se: 

 

3

    50,37)
100

25
1(30)

100
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1( mVolumeVolume
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Ou seja, aproximadamente 8 viagens. Assim, o investidor terá que desembolsar uma 

quantia a mais, isto é, R$ 1.600,00. 

Um caminhão cavalo truncado, caçamba para 30 m³, deverá ser contratado para o 

transporte de material (volume de terra solta = 89 m³; densidade = 1899 kg/m³ no corte) para 

aterro necessário em uma obra onde será construído um empreendimento de grande porte. 

Pede-se determinar o custo desse item, constante na planilha de custo, sabendo-se que o valor 

de cada viagem (ida e volta) por tonelada é de R$ 12,00. 

 

CustoTransporte = CapacidadeCaçamba x NúmeroViagens x R$/tonelada 

 

CustoTransporte = 30 m³ x 1,899 ton./ m³ x 89/30 x R$ 12,00/ton. = R$ 2.028,13 

Seja ainda o caso em que o departamento de custos de uma empresa necessite saber 

do custo a ser agregado à planilha de orçamento, no que diz respeito à compra de 200 m³ de 

brita que sai da distribuidora diretamente para o canteiro de obras a um preço médio de R$ 

50,00/m³, para o cliente final, a um raio médio de 12 km, transportado em caminhão truck, 

frete a R$ 0,50/m³/km. 
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Nessa situação, os valores a serem agregados, devem ser calculados da seguinte 

maneira: 

Preço da brita na distribuidora = 200 m³ x R$ 50,00 = R$ 10.000,00 

Preço do frete até o local da obra = R$ 0,50 x 200 m³ x 12 km = R$ 1.200,00 

Total = R$ 11.200,00 

 

Admita que sua empresa vá realizar uma obra de grande porte, entretanto precisa 

fazer um trabalho de limpeza do terreno. Para tanto, faz-se necessário a contratação de 

equipamentos, tais como: carregadeira e caminhões basculantes. Feito um estudo sobre o 

local, especificações dos equipamentos e distância, dimensione essa patrulha mecanizada, a 

fim de atender a execução dos serviços, conforme planejado.  

Caminhão 15 m³ 
Tempo de viagem 

(ida) 
12/30 = 0,40 h 

Pá Carregadeira 1,5 m³ 
Tempo de viagem 

(volta) 
12/50 = 0,24 h 

Distância  12 km 
Tempo de viagem 

completa 

0,40 + 0,24 = 0,64 h 

(38,4 min) 

Ciclo de carga 0,7 min/caçamba Produção da pá  

Velocidade (ida) 30 km/h 
Produção do 

caminhão 
15/0,64 = 23,44 m³/h 

Velocidade (volta) 50 km/h Produção da pá 
7/60 = 0,117 h 

15/0,117 = 128,21 m3/h 

Cargas da pá 

15/1,5 = 10 cargas 

10 x 0,7 = 7 

min/caminhão 

Quantidade de 

caminhões 
128,21/23,44 = 5,5 ≈ 6 

 

Para efeito do cálculo do custo por metro cúbico, para, evidentemente, ser inserido na 

planilha de custos, há necessidade da obtenção do valor da hora de cada equipamento. 

Portanto, cheque esses valores em sua localidade, fazendo uma pesquisa, tanto da pá x 1 
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quanto do caminhão basculante. Em seguida calcule: valor da hora da pá x 1 + valor da hora 

do caminhão basculante x 6, some essas duas parcelas e divida por 128,21 m³/h. 

Para as máquinas e equipamentos, deverão ser considerados os custos de sua locação 

mensal ou horária, assim como os custos pertinentes das mesmas quanto à mobilização e 

desmobilização. Independentemente se obra é grande ou pequena o orçamentista deve prover 

recursos para atender a essas duas etapas. 

Nos casos de em que haja necessidade de se trabalhar com aterros, utilizam-se o fator 

de contração. Assim, para efeito de cálculo de custos, considerando-se que para o 

nivelamento do pátio de uma obra durante a construção de um parque fabril seja necessário 

40,5 m³, portanto, será necessário cortar, sendo a contração de 90 % para um determinado 

solo, tem-se: 40,5/0,90 = 45 m³, e, consequentemente transportar: 45x 1,25 (fator de 

empolamento de 25 %) = 56,25 m³. 

Por outro lado, com os dados pesquisados advindos de laboratórios, isto é, de posse 

das respectivas densidades do material, é possível ser identificado de forma prática o volume 

no corte a ser extraído de uma jazida para um determinado projeto. Dessa forma, o volume no 

corte será superior ao volume no aterro, haja vista que a densidade encontrada no aterro é 

superior ao do corte. Por exemplo, expressando um volume no aterro de 3.520.000 m³ para 

um serviço a ser executado por sua empresa, o volume no corte será, admitindo-se, 

respectivamente, densidades no aterro e corte de 1,73 e 1,65, tem-se: 3.520.000 x(1,73/1,65) 

= 3.690.666,67 m³. Com esse resultado, cabe ao responsável técnico estabelecer as metas de 

trabalho, dimensionamento dos equipamentos, pessoal e, por conseguinte, os custos.  
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Capítulo 6 
CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS 

 

6.1 INTRODUCÃO 

Esta etapa da elaboração do orçamento se resume a levantar de forma técnica as 

quantidades de serviços informados nas especificações (projetos e memoriais) e estimar os 

serviços que ainda não foram descritos, mas que são essenciais e necessários à obra. As 

quantidades dos serviços devem ser transferidas para a coluna 4 da planilha, adotando-se as 

unidades correspondentes a cada tipo de serviço na coluna 3. As unidades mais comuns para 

os serviços usuais são: metro - m (estacas, calhas e tubos); metro quadrado - m
2
 (alvenaria, 

fôrmas e revestimentos); metro cúbico - m
3
 (concreto, argamassa e reaterro); kilograma - kg 

(cimento e armadura); milheiro – mil (tijolos e telhas); unidades – un ou pç - peças (portas, 

caixas e pontos de luz). 

Recomenda-se utilizar um memorial ou roteiro de cálculos no levantamento das 

quantidades em sequência aos itens colocados na planilha orçamentária, para facilitar a 

conferência em caso de dúvida posterior e para, também, manter um histórico do trabalho 

realizado. 

6.2 LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS 

Há necessidade de uma leitura cuidadosa dos projetos e do edital, caso exista. É 

essencial que exista um roteiro de cálculo para o balizamento das quantidades de materiais 

a serem efetivamente utilizados em cada tarefa. 

Os profissionais especialistas, na área de engenharia de custos, precisam, antes de 

qualquer coisa, conhecer bem os materiais existentes no comércio e estar atentos a todos os 

lançamentos para atender as especificações dos projetos arquitetônicos. 
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Esses especialistas precisam conhecer e saber fazer muito bem esses levantamentos, 

pois a elaboração de um bom orçamento dependerá da quantidade de materiais e de 

serviços a executar, para se obter a previsão do custo total de um empreendimento. 

Diante disso, um projeto bem detalhado precisa ser fornecido ao orçamentista com 

todas as especificações possíveis para evitar erros, pois somente assim, poderá ser feita uma 

previsão dos custos reais da obra.  

Observa-se que, em geral, no desenvolvido do cálculo das quantidades dos serviços, o 

responsável técnico, normalmente, apresenta sua metodologia própria e, em decorrência 

disso, algumas quantidades nunca fecham em valores iguais com os produzidos por outros 

orçamentos, ensejando erros para menos ou para mais, em geral desprezíveis, em função 

dos procedimentos. 

Essa situação, no entanto, é mais acentuada quando o orçamentista não dispõe de um 

projeto completo. É o caso, pois, dos projetos elétricos, hidrossanitários ou telefônicos, 

entre outros, que, ocorrendo tal fato, haverá necessidade de ser traçado o trajeto das 

tubulações, para então o orçamentista ter condições de fazer o levantamento dos 

comprimentos dos trechos de tubulações, conexões e demais acessórios. 

 

6.3 CÁLCULO DAS QUANTIDADES 

 

Neste capítulo, mostra-se, passo a passo, como calcular as quantidades de materiais 

e serviços, objeto do custo total de uma obra. 

Mas, antes de ser iniciado o estudo propriamente dito da orçamentação, é 

absolutamente essencial que seja feito, a fim de que não haja nenhum comprometimento no 

custo final, um roteiro que contemple a descrição pormenorizada de todos os serviços, haja 

vista que, sem a efetiva participação destes itens, estará inviabilizado qualquer processo que 

envolva custos. 

Os passos necessários e fundamentais para um empreendimento são, 

preliminarmente: 1) levantamento topográfico, que consiste na preparação de uma planta da 

área, por meio de desenho em papel ou ambiente gráfico, em escala adequada e com 

orientação, a ser edificada constando todas as informações necessárias. Os levantamentos 

habituais são: planimétrico e o planialtimétrico, definindo as áreas limítrofes, extensões e 

curvas de níveis de metro em metro; 2) a limpeza do terreno considera dois momentos 
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distintos, ou seja, antes do levantamento topográfico ou posteriormente; 3) terraplenagem, 

onde são feitas a escavação, carregamento, espalhamento e transporte de excesso do 

material; 4) e sondagem de solo, necessária e relevante na investigação do subsolo, 

objetivando ser interpretado com maior clareza o tipo mais adequado de fundação. 

Diferentemente, porém, quando se tratar de obras de restauração, obras encravadas 

em áreas tombadas, pelo fato de já existirem, não haverá necessidade de seguir esses passos 

no planejamento, devido à complexidade no sistema construtivo, os procedimentos 

executivos, função de sua tipologia, são totalmente diferentes. 

Assim, na implantação de uma obra, os serviços preliminares, quando deliberados, 

podem ser iniciados, por exemplo, com a definição do número de sondagens a serem 

executadas na área prevista, número esse de grande utilidade para o orçamentista, em 

virtude da necessidade do seu lançamento na planilha de custos, conforme se pode constatar 

na Tabela 6.1, referente aos critérios básicos. 

Tabela 6.1 - Número de sondagens 

Critérios Básicos 

Até 1.200 m² de área Uma para cada 200 m² de área de projeção 

Entre 1.200 m² e 2.400 m² Uma para cada 400 m² que excederem de 1.200 m² 

Acima de 2.400 m² 
Deve ser fixado de acordo com o plano 

particular de construção 

Notas: 

1-Em qualquer circunstância o número mínimo de sondagens deve ser: 

1.1 - dois para área de projeção em planta do edifício até 200 m²; 

1.2 - três para área entre 200 m² e 400 m²; 

2- nos casos em que não houver ainda disposição em planta dos edifícios, como nos estudos de viabilidade ou de 

escolha do local, o número de sondagens deve ser fixado de forma que a distância máxima entre elas seja de 100 

m, com um mínimo de três sondagens. 

Fonte: ABNT NBR 8036: 1983 

Essas sondagens têm como objetivo precípuo fornecer todas as informações 

necessárias sobre o subsolo, investigações geológicas e geotécnicas, visto ser de grande 

valia o conhecimento do tipo, número e profundidade das mesmas. 
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Diante disso, tomando-se como exemplo uma área medindo 20 m x 40 m que se 

pretende saber qual o tipo, número e profundidade de sondagens onde será construído 

um edifício de 14 pavimentos, procedem-se à imediata sequência de cálculo, conforme 

mostrado a seguir. 

O tipo de sondagem recomendada é a de simples reconhecimento (ou 

percussão). Quanto ao número de sondagens a ser feito na área, tendo em vista os 

critérios adotados pela ABNT NBR 8036:1983, será 4. 

A profundidade das sondagens será determinada em função da equação: prof.(h) 

= coeficiente x menor dimensão do terreno. Porém, o coeficiente será em função da 

carga aplicada pela edificação. 

Desta forma, atribui-se para esse coeficiente um valor igual a 2, para pressões 

superiores a 100 kN/m². Contudo, para valores inferiores a 100 kN/m², o referido 

coeficiente assume um valor igual a 1. 

Assim, para o caso em estudo, sendo um prédio de 14 pavimentos, a pressão 

média aplicada pelo mesmo varia em torno de: 

 

14 pav. x 12 kN/m²  x pav. = 168 kN/m² 

 

Em face disso, conclue-se que a profundidade será: 

 

Prof. ( h) = 2 x 20 = 40 m 

 

Entretanto, convém salientar que as sondagens devem ser levadas até a 

profundidade onde o solo não seja mais significativamente solicitado pelas cargas 

estruturais, fixando-se como critério aquela profundidade onde o acréscimo de pressão 

no solo, devido às cargas estruturais aplicadas, for menor do que 10 % da pressão 

geostática efetiva. 

De igual forma, para um terreno que possui uma área de 600 m² e uma área a ser 

construída de 345 m², admitindo-se as prescrições normativas, as sondagens devem ser, 

no mínimo, de uma para cada 200 m² de área de projeção em planta da edificação, até 1 

200 m² de área. Logo, neste caso executam-se no mínimo duas sondagens.  Todavia, 
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não será suficiente, visto que a ABNT NBR 8036:1983 prescreve para casos de 

pequenas áreas, conforme retrocitado, duas sondagens para área da projeção em planta 

da edificação até 200 m² e três sondagens para área entre 200 m² e 400 m². Então, 

conclui-se que o essencial é que três sondagens sejam executadas. 

A identificação de um solo é feita por meio da análise de amostras e pelos 

ensaios de penetração procedidos durante as sondagens de reconhecimento. 

As sondagens à percussão com circulação de água e rotativas, na engenharia 

civil, principalmente, tratando-se de fundações de estruturas de edifícios, na realidade, 

têm sido as preferidas. Esses métodos garantem a realização, em toda a profundidade do 

furo, o ensaio de penetração dinâmica, o Standard Penetration Test (SPT). 

No Brasil, além deste último, são utilizados mais dois processos: o Mohr 

Geotécnica e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT). Desses, no 

entanto, o SPT, por ser aquele de uso mundial, é o mais utilizado. 

No entanto, vale lembrar, que a técnica de execução para este ensaio, até atingir 

o NA, recomenda-se que a abertura do furo seja feita a trado e abaixo do NA, a abertura 

do furo seja feita com circulação de água. 

Assim, tendo-se o número de sondagens necessárias, para cada uma destas, o 

primeiro passo é fazer um furo com o trado-cavadeira até o solo romper; o segundo 

passo é a inserção do trado helicoidal. 

Na extensão do furo, é cravado um tubo amostrador padronizado de 45 cm de 

comprimento, com os seguintes diâmetros: Øexterno = 50,8 mm; Øinterno = 35,0 mm e 

Ørevestimento = 76,2 mm, no qual se introduz um barrilete amostrador, que permite retirar 

amostras do solo para a identificação e, ao mesmo tempo, mensurar a sua resistência à 

penetração. 

O valor da resistência à penetração do SPT fornece um parâmetro de grande 

valia para a identificação do solo. Ele é representado pelo número N de golpes de um 

peso de 65 kg (massa do martelo), com altura de queda de 75 cm, necessários à 

penetração dos últimos 30 cm do amostrador, após a penetração dos 15 cm iniciais no 

solo. 
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Há de se notar que, enquanto não for encontrado areia compacta ou argila rija 

ou, em última análise, a areia medianamente compacta ou argila média, a sondagem 

deve prosseguir. 

O resultado das sondagens deve conter, dentre outras informações: 

1. planta de localização das perfurações no terreno; 

2. perfil geotécnico individual de cada sondagem, informando, por 

exemplo: número do furo, cota da boca da sondagem referida a um 

datum, escala utilizada, data da execução dos serviços, penetração 

(índice de resistência inicial e final), gráfico (número de golpes x 

profundidade), avanço e revestimento, nível d’água, profundidade da 

camada, perfil e descrição das amostras; e 

3. perfil geotécnico longitudinal.  

Desejando-se, por exemplo, estimar para efeito de orçamento das fundações de 

um prédio multifamiliar a tensão admissível que deverá ser tomada na base de uma 

sapata centrada, conforme dados fornecidos na sondagem SP-01, isto é, solo na 

profundidade de assentamento: areia fina e mica medianamente compacta; SPT = 18/30 

inicial e 20/30 final; e profundidade = 2 m, tem-se: sendo N = 20, entra-se na Tabela 26 

e, a partir dos valores constantes da última coluna, pode-se admitir a tensão admissível 

igual a 0,30 MPa. 

Para os amostradores tipo SPT, utiliza-se a fórmula empírica para estimar a 

tensão admissível, em MPa, válida para o intervalo 5 ≤ N ≤ 20, conforme a seguir: 

Tabela 6.2 – Compacidade das areias e consistência das argilas segundo o índice de 

resistência à penetração, para os amostradores IPT e SPT 

Compacidade das areias 

Areias e Siltes 

Tipo do amostrador 
Tensão admissível 

(MPa) 

IPT SPT IPT 

SPT Resistência à penetração 

(número de golpes) 
Areia fina Areia grossa 
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Fofa 0 a 5 0 a 4 < 0,10 0,15 0,00 a 0,10 

Pouco compacta - 4 a 10 - - 0,10 a 0,15 

Média 5 a 10 10 a 30 0,10 a 0,25 0,15 a 0,30 0,15 a 0,30 

Compacta 10 a 25 30 a 50 0,25 a 0,50 0,30 a 0,50 0,30 a 0,50 

Muito compacta > 25 > 50 > 0,50 > 0,50 > 0,50 

Consistência das argilas 

Argila 

 

Tipo do amostrador Tensão admissível 

(MPa) IPT SPT 

Resistência à penetração 

(número de golpes) 
IPT SPT 

Muito mole - 0 a 2 - 0,00 a 0,05 

Mole 0 a 4 2 a 4 < 0,10 0,05 a 0,10 

Média 4 a 8 4 a 8 0,10 a 0,20 0,10 a 0,20 

Rija 8 a 15 8 a 15 0,20 a 0,35 0,20 a 0,30 

Muito rija - 15 a 30 - 0,30 a 0,35 

Dura > 15 > 30 > 0,35 > 0,35 

Fonte: ABNT 

De posse dessas informações, pode-se definir, com maior precisão, o tipo mais 

adequado de fundação para a edificação em estudo e, mais facilmente, planificar os 

custos. 

Atente-se, no entanto, para o que é confirmado na prática, ou seja, só se alcança a 

economia se a fundação rasa corresponder de 50 % a 70 % da área do terreno, ou seja, se 

a área de suporte necessária no cálculo dimensional da fundação for menor. 

 

EXEMPLO: 

 ÁREA DO TERRENO = 300,00 m² 

ÁREA DA FUNDAÇÃO = 210,00 m² 
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Após essa etapa, a limpeza do terreno constitui-se um item de suma importância, 

pois ela ajudará mostrar, sem dúvida alguma, ao gerenciador do projeto a maneira mais 

prática para o posicionamento de toda a estrutura a ser montada no canteiro de obras e 

deverá ser feita tomando-se os devidos cuidados, de forma a evitar danos a terceiros. 

A área de construção deve ser roçada, queimada, destocada e limpa, por 

conseguinte, deve ficar livre de tocos e raízes. Para efeito de custos, deve-se considerar 

que, periodicamente, seja feita a remoção de todo o entulho e detritos que porventura 

estejam acumulados no terreno. 

Para tanto, deve ser agendada, em princípio, uma visita ao local da obra, onde 

são analisadas as condições do terreno e, obviamente, o tipo de trabalho a ser 

programado. O quantitativo, então, é estabelecido pela medição ou estimativa da área. 

Para segurança permanente dos trabalhos e integridade física dos operários, 

devem ser construídos tapumes envolvendo toda a área do empreendimento. Estes devem 

ser bem feitos, ou seja, atender a todos os requisitos técnicos. Os tapumes devem ser 

construídos e fixados de forma segura, e possuírem altura mínima de 2,20 m em relação 

ao nível do terreno. Geralmente, nas pequenas obras, ainda utilizam tábuas de 2,5 cm x 30 

cm, com base de 4,20 m de comprimento fixadas em caibros roliços ou pontaletes (7,5 cm 

x 7,5 cm), mediante o uso de pregos. Contudo, nos dias atuais, normalmente, as 

construtoras fazem escolha pelo uso de tela de aço galvanizado de 2,50 m, pelas chapas 

metálicas fixadas com sarrafos de madeira ou cantoneiras e perfis com chapa metálica em 

U ou, quando não, pela chapa compensada resinada com 15 mm de espessura, cada qual 

com 1,22 m x 2,44 m, e estrutura com pontaletes. Os tapumes metálicos são feitos em aço 

galvanizado, são reaproveitáveis práticos e eficientes, de rápida montagem (montados no 

solo ou fixados em piso de concreto) e desmontagem. Caso a escolha seja pelo uso de 

telas de aço galvanizado, os pilares que compõem a estrutura são pré-moldados, 

espaçados a cada 2,50 m e altura de 2 m. As telas galvanizadas com malha de 2” x 4”, por 

sua vez, são fixadas nesses pilares pré-moldados de concreto com arame galvanizado 

(malha n
o
 12), observando-se, no entanto, a altura convencional de 1,80 m. Caberá, 

portanto, aos engenheiros de custos avaliarem a alternativa que melhor atende ao projeto, 

sem esquecer a relação de custos, o que não deixa de ser bastante válido nesse momento, 

sem dúvida alguma, uma vez que os custos são bem elevados.  
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As áreas dos tapumes são calculadas para efeito de custos, levando-se em 

consideração o perímetro necessário à sua construção com um acréscimo de 

aproximadamente 2 m de altura deste. Não esquecer que os tapumes devem ser dotados, 

também, na parte superior, de pestanas salva-vidas para proteção externa, angulares, 

nunca superiores a 45
o
, medidos na sua vertical com a horizontal e voltados para o 

passeio público. As telas de proteção devem ser previstas quando da estimativa dos 

custos. 

De igual forma, lembrar que as pestanas salva-vidas, em edificações de maior 

porte, são exigidas para efeito de segurança a cada 10 m de altura e com uma largura de 3 

m, para efeito de cálculo dos custos. Devem ser utilizadas telas de nylon de alta densidade 

em polietileno tipo fachadeiro, com dimensões padronizadas de 3 m x 50 m ou 3 m x 100 

m, em toda a verticalização da edificação.  

A área estando limpa e plana, portanto, preparada para a locação do 

empreendimento, este será então locado, observando-se, no entanto, ser um trabalho 

executado essencialmente por um topógrafo habilitado para esse fim, tomando-se todos 

os cuidados devidos, no que tange principalmente à documentação e demais exigências 

da fiscalização. Como analisado, essas fases são necessárias à instalação do canteiro de 

obras, sob pena de atingir drasticamente o custo final do empreendimento, por qualquer 

que seja a falha, e sempre atendendo os limites de prazos e custos, de acordo com o 

programado.  

No tocante ao uso de placas de identificação dos autores do projeto ou 

responsáveis técnicos pela execução, devem ser observadas as dimensões mínimas 

preconizadas pela Resolução 198, de 18 de abril de 1971 do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA), assim como do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil (CAU-BR) que publicou no Diário Oficial da União, no dia 28 de abril, a Resolução 

nº 75, tornando obrigatória a divulgação da responsabilidade técnica de Arquitetura e 

Urbanismo em placas de obras, documentos oficiais e peças de divulgação de novos 

empreendimentos. A regra, que regulamenta o artigo 14 da Lei 12.378, de 2010, é válida para 

todo o Brasil. Referidas placas deverão conter os nomes dos respectivos responsáveis técnicos, 

título profissional, endereço, telefone, e-mail e número de registro, conforme seu Conselho. 

Estas deverão entrar no cômputo dos custos da obra apenas no que diz respeito à sua 

colocação e manutenção. A quantidade de placas é prevista de acordo com o porte da obra. 
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Vale lembrar que o fornecimento dessas placas é de obrigação dos profissionais que 

participam do projeto e da execução, cabendo a colocação e conservação das mesmas ao 

responsável técnico pela execução, visto que as placas de identificação do exercício 

profissional são obrigatórias, enquanto durar a execução da obra. Estas, portanto, não 

deverão ser esquecidas para efeito de custos, por exemplo, no cálculo do preço de venda 

de serviços de engenharia e arquitetura. De igual forma, as placas de identificação deverão 

ser fornecidas pelos órgãos públicos, quer como financiadores ou gerenciadores. 

Com base nas normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho, 

emitidas pelo Ministério do Trabalho, são feitas as composições para os barracões, 

tendo em vista o porte do empreendimento. Os vestiários, sanitários e refeitórios, 

podem ser avaliados em termos de área construída, mediante levantamento do número 

total de funcionários da obra, ou seja, levando-se em consideração o número total das 

horas previstas da mão de obra direta utilizada na realização do empreendimento 

dividido por 180. Quanto ao dimensionamento dessas instalações o orçamentista 

necessita ter uma noção concreta do efetivo da obra que varia com o tempo, nesses 

casos, porém, é conveniente valer-se do uso de um histograma de mão de obra. 

De um modo geral, de acordo com porte da obra, para os barracões, alojamentos 

e depósitos, poderão ser adotados, como mínimas, as seguintes áreas: 

 

 escritórios: 12 m²; 

 barracão para guarda de materiais: 20 m²; 

 almoxarifado: 30 m². 

 

Observar que as instalações do canteiro de obra terão sua implantação tomando como 

referência um leiaute, devidamente projetado com base em Instruções Normativas e Normas 

Regulamentares, quanto à segurança e medicina do trabalho, disponibilizando áreas de 

construção e posicionamento, por exemplo, do barracão para o almoxarifado, escritórios, 

oficina, refeitório, instalações, baias e etc. Essa norma é a NR 18, Norma Regulamentadora – 

tem como objetivo e campo de aplicação estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de 

planejamento e de organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e 
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sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de 

trabalho na Indústria da Construção. 

As baias, essencialmente necessárias, devem fazer parte do projeto apresentado para 

o canteiro de obras, visto que facilitam a organização no recebimento dos materiais e o 

controle granulométrico, evitando a contaminação de solos, dentre outros. As baias deverão 

ser providenciadas com cercaduras em três laterais, em dimensões compatíveis com o 

canteiro e o volume de estocagem. Além do mais, sempre que possível, é conveniente a 

cobertura do material com lonas plásticas impedindo com isso, em épocas de chuvas, seu 

carreamento. Tais providências evitam o espalhamento e desperdício do material. Vale 

lembrar que há uma maior perda na proporção em que a área de contato com o solo for 

grande. Nunca, portanto, aceitar ser colocado aos montes em contato direto com o solo, 

como é praxe em muitos canteiros, o que só dificulta o controle, desprotegido das chuvas, 

além da ocupação de áreas inadequadas.  

Quadro 6.1 – Requisitos mínimos para implantação de canteiros de obra 

Descrição Exigência mínima 

Escritório  Área mínima de 50 m² 

Refeitório  
Área mínima de 1 m² por trabalhador 

atendido 

Guarita de recepção Área mínima de 2 m² 

Guarita de materiais Área mínima de 2 m² 

Stand de vendas Área mínima de 20 m² 

Portão de recepção Largura mínima de 3,50 m 

Portão de materiais Largura mínima de 4,50 m 

Central de argamassa de concreto Área mínima de 20 m² 

Central de aço 

Pátio de armação: 

Área mínima de 50 m² 

Bancada de dobra: 

Comprimento mínimo de 12 m x Largura 

da maior peça prevista no projeto estrutural 

Central de fôrma Área mínima de 20 m² 
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Central de pré-moldados Área mínima de 20 m² 

Almoxarifado de ferramentas Área mínima de 25 m² 

Almoxarifado de empreiteiro de hidráulica Área mínima de 30 m² 

Almoxarifado para empreiteiro de elétrica Área mínima de 30 m² 

Depósito de tubos Área mínima de 15 m² 

Refeitório (obrigatório acima de 300 

operários)  

1,00 m² por operário usuário 

1 bebedouro para cada 50 operários 

0,75 m para circulação principal 

0,55 m para circulação entre bancos 

Cozinha/depósito 

Área mínima de 10 % da área do refeitório 

3 m para o pé-direito (mínimo)  

Portas de acesso teladas com dimensões 

mínimas de 1,20 m x 2,10 m 

Alojamento  

Área mínima de 4,00 m² por módulo (cama-

beliche, armários e circulação) 

Ter portas com fechaduras, com dimensões 

mínimas de 0,70 m x 2,10 m 

2,50 m² por cama ou beliche 

1,00 m para circulação 

2,60 m de pé-direito (cama simples) 

3,00 mde pé-direito (beliche) 

Sanitários  

Área mínima de 10 m² (área mínima para o 

local da bacia sanitária: 1 m² e área mínima 

para o local do chuveiro: 0,80 m²) 

1 lavatório, 1 bacia sanitária, 1 mictório, 

para cada 20 operários e 1 chuveiro para 

cada 10 operários 

Ter iluminação natural por aberturas com 

área mínima de 1/10 da área de piso (sendo 

no mínimo de 0,70 m²) e artificial que 
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garanta um nível de iluminamento mínimo 

de 150 lux 

Ter ventilação natural através de aberturas 

para o exterior, com área mínima de 50 % 

da área de iluminação 

Área de lazer 
Área mínima de 20 m² (disponibilizar um 

televisor no refeitório ou outro local) 

Vestiário  

Área mínima de 1,50 m² por operário 

Previsão de bancos, com 1,00 m de 

comprimento, 0,30 m de largura e 0,40 m 

de altura para cada chuveiro 

Distância mínima entre frentes de armários: 

1,60 m 

Armários individuais com cadeado 

Ambulatórios  

Obras com mais de 50 operários de possuir 

ambulatório para atendimento de 

emergências e consultas 

Depósito de entulho 

Altura mínima de 0,70 m 

Admitir uma retirada de entulho a cada 2 

dias  

 

As instalações provisórias como: pontos de luz, força, telefone, água, esgotos 

primários e secundários não poderão ficar fora da estimativa de custos, assim como suas 

ligações definitivas. 

 

Quadro 6.2 - Instalações provisórias 

PLANILHA PARA O CÁLCULO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

Descrição dos serviços 
Valor 

(R$) 

1) Área externa:  

1.1 – Ligação de água  

1.2 – Ligação de força e luz  
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1.3 – Ligação de telefone  

1.4 – Outros  

2) Área externa: Quantidade 

mínima 

Valor 

 (R$) 

2.1 – Instalações elétricas:   

Pontos de luz (gambiarras), guaritas, sinalização semafórica e 

etc. 

  

Pontos de força (serra, betoneira, vibradores, elevadores e etc.)   

Outros    

3) Área interna:   

3.1 - Instalações elétricas:   

Descrição 

Densidade 

de carga 

(W/m²) 

Área 

(m²) 

Iluminação 

(VA) 

Tomadas 

(W) 

Quantidade 

mínima 

Valor 

(R$) 

TUGs TUEs 

Escritórios  30 -  40       

Almoxarifado 25 – 30       

Depósitos  5 – 30       

Cozinha  20  - 25       

Banheiros  10       

Alojamentos  20       

Outros         

4) Instalações hidrossanitárias: 

Quantidade 

mínima 

Valor 

(R$) 

Aparelhos sanitários (bebedouros, lavatórios, bacias sanitárias, 

pias, tanques, chuveiros e etc.) 

  

Tanque séptico   

Sumidouro    

Reservação superior   

Reservação inferior   

Outros    

Notas: 
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a – prever, nas instalações provisórias: 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1 mictório  para cada 20 

operários, 1 chuveiro para cada 10 operários e 0,60 m de calha correspondente a 1 lavatório 

ou mictório de parede; 

b – estabelecer sempre pontos de reserva para instalações elétricas; 

c – área mínima para vaso sanitário: 1 m²; 

d – área mínima para chuveiro: 0,80 m²; 

e – 1 bebedouro para cada grupo de 50 operários; 

g– exigência de refeitório: acima de 300 operários; 

h – vestiário: 1,50 por trabalhador; 

i – cozinha: 35% da área do refeitório; 

j – depósito: 8% da área do refeitório; 

k – alojamento: 2,47 m² por cama (2,60 m de pé-direito) ou beliche (3,00 m de pé-direito) –  

1 m para circulação. 

ILUMINAÇÃO MÍNIMA, SEGUNDO PORTARIA MTB 3.214 NR 24 

ILUMINAÇÃO (Lâmpadas Incandescentes) 

Sanitários: 100 W/8,0 m² 

Vestiários: 100 W/8,0 m² 

Refeitórios: 150 W/6,0 m² 

Cozinha: 150 W/4,0 m² 

Alojamentos: 100 W/8,0 m² 

Fonte: do Autor 

Devem também ser aplicados na estimativa de custos, por exemplo, durante a 

execução das obras, o consumo mensal de água, energia elétrica e telefone. 

Tabela 6.3 - Gasto mensal para manutenção de uma obra 

Descrição 
Faturamento 

(R$) 

Água  Volume (consumido) x R$/m³ 

Luz e força Consumo x R$/kWh 

Telefone  [Número (minutos) - Número (franquia mensal)] x R$/minuto  

Nota:  

A cobrança é feita pela duração da ligação, isto é, os minutos utilizados serão abatidos da 
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franquia mensal, isto dentro da franquia mensal. Além da franquia mensal serão cobrados 

valores como tributos, de acordo com os estados. 

Fonte: do Autor 

Tabela 6.4 - Consumo complementar para manutenção de uma obra 

Descrição Quantidade 

Cópias heliográficas Número (jogos) = Número (pav.) x 0,25 

Cópias xerográficas Número (jogos) = Número (pav.) x 10 

Documentação fotográfica Número (fotografias) = Número (pav.) x 5 

Relógio de ponto 1 relógio de ponto/obra 

Medicamentos de pronto socorro  

(É obrigatória a utilização de armários de 

primeiros-socorros) 

Número (kits) = Número (operários) x 01 

Limpeza permanente da obra 2 operários /obra 

Fonte: do Autor 

Os andaimes de madeira para fachadas têm seus custos estimados, obviamente, 

considerando-se cada metro quadrado de sua construção, enquanto que para andaimes 

tubulares, normalmente alugados, para efeito de custos, leva-se em consideração o número de 

pavimentos e o perímetro da construção. O emprego em obras de andaimes de madeira 

somente será viável para pequenas obras. Deve haver sempre preferência pela utilização de 

metálicos, os conhecidos andaime fachadeiros, por serem resistentes, práticos e mais seguros. 

Na inviabilidade destes, utilizam-se os chamados balancins (ver 5.11.1), principalmente em 

se tratando de prédios altos. Para o cálculo do quantitativo, considerar a maior área de 

fachada. Levar em consideração os custos de transporte, montagem e desmontagem, 

independentemente do tipo utilizado. Ao projetista responsável pelos andaimes caberá a 

responsabilidade de verificar e informar a carga máxima a ser transportada, dimensionamento 

das peças, pontos de amarração à edificação para resistir às ações dos ventos, previsão de 

proteção com tela de arame galvanizado ou outro material recomendável, desde a primeira 

plataforma de trabalho até pelo menos 2 m acima da última, dentre outros. Devem seguir 

fielmente as normas da ABNT, dentre as quais: NR18, NBR 6494, NBR 8800 e NR35, pois 

sem as quais não será recomendável a contratação do projeto.  
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Tabela 6.5 - Instalação de andaimes 

Descrição 
Quantidade 

(m²) 

1) Serviços internos:  

1.1 – Andaimes de madeira: A (andaimes) = 0,35 x A (paredes) 

2) Serviços externos: Quantidade 

2.1 – Andaimes metálicos: 

)()(

)()(

)(

torrestorres

torresvão

torres
oespaçamentL

oespaçamentL
Número




  

Número (peças/torre) = 4[H(elevação) – 1] 

90

)()(

)(

elevaçãovão

meses

xHL
Número   

2

1)(

)(




elevação

linearmetro

H
Número  

Nota: 

As empresas locadoras de andaimes faturam mensalmente, com base na quantidade fornecida em 

metros lineares, ou seja, para cada duas peças correspondem 1 metro linear. Admitindo-se, como 

exemplo, a altura de elevação de um prédio igual a 21 m, serão pagos pela contratante o 

correspondente a 10 metros lineares, mensalmente. Vale lembrar que o custo da locação depende do 

número de peças e do prazo. Por outro lado, o gestor tem que ter uma ideia de produtividade de 

montagem de andaimes, ou seja, normalmente é estabelecido o seguinte: uma equipe de dois homens 

monta 100 m², em média, por dia de trabalho.  

Fonte: do Autor 

Tabela 6.6 - Carga horária de máquinas e equipamentos 

Máquinas/equipamentos Carga horária 

Serra circular Número (horas) = Área de fôrmas x0,30 h/m² 

Vibrador Número (horas) = V(produzido) x 0,40 h/m³ 

Betoneira Número (horas) = V(produzido) x 3 h/m³ 
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Elevador convencional o

diaviagens

total

horas nx
H

Número )/(

)(

)(  
900

  

Elevador de coluna 
o

diaviagens

total

horas nx
H

Número )/(

)(

)(  
350.1

  

Fonte: do Autor 

Os equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, tais como, capacetes, 

cinturões, sapatos com biqueira ou botas de PVC com solado antiderrapante, luvas, óculos, 

respiradores, escudos e máscaras, protetores auriculares, aventais, coletes reflexivos, capas de 

chuva e aquisição de extintores de incêndio para proteção das instalações no canteiro de 

obras, serão de uso obrigatório. O uso de equipamentos de proteção individual e coletivos é 

obrigatório em qualquer que seja a atividade no canteiro de obras e deve ser exigido pelos 

patrões. 

Extintores de incêndio são equipamentos de segurança que possuem a finalidade de 

extinguir ou controlar incêndios em casos de emergências. A escolha do tipo de extintor deve 

ser de acordo com a classe provável de incêndio. 

Tabela 6.7 - Classificação dos incêndios 

Classe de 

incêndio 
Material a proteger Tipo e capacidade do extintor 

Classe A 
Fogo em material comum de fácil combustão 

(madeira, pano, lixo, etc.) 

O extintor tipo “Água” será 

exigido para classe “A” e terá 

a capacidade mínima de 10 

litros; 

 

O extintor tipo “Espuma” 

será exigido para as classes 

“A” e “B” e terá capacidade 

de mínima de 10 litros;  

 

O extintor tipo “Gás 

Carbônico” será exigido para 

Classe B 
Fogo em líquidos inflamáveis, óleos, graxas, 

vernizes, etc. 

Classe C 

Fogo em equipamentos elétricos energizados 

(motores, aparelhos de ar-condicionado, 

televisores, etc.) 

Classe D 
Fogo em metais piróforos e suas ligas (magnésio, 

potássio, alumínio e outros) 
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as classes “B” e “C” e terá a 

capacidade mínima de 4 kg; 

 

O extintor tipo “Pó Químico” 

será exigido para as classes 

“B” e “C” e terá capacidade 

mínima de 4 kg; 

 

Extintores de compostos por 

halogenação serão exigidos a 

critério do Corpo de 

Bombeiros. 

Fonte: do Autor 

Tabela 6.8 - Quantidade de extintores 

Risco 

Área máxima a ser 

protegida por unidade 

extintora 

Distância máxima para o 

alcance do operador 

Pequeno 300 m² 20 m 

Médio  200 m² 15 m 

Grande  150 m² 10 m 

Fonte: do Autor 

As demolições, quando necessárias, deverão ser criteriosamente mensuradas. E, 

ainda, para efeito de custos cabe considerar que a remoção dos materiais, por gravidade, 

deverá ser feita em calhas fechadas, de madeira ou metal. 
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Tabela 6.9 – Trabalhos de demolições 

Descrição dos serviços 

Produtividade 

(Hh/m³) (Hh/m²) 

Alvenaria de tijolos sem aproveitamento 3,30  

Cobertura com cerâmicas e estrutura de 

madeira 
 2,09 

Coberturas com telhas de fibrocimento e 

estrutura de madeira 
 1,70 

Concreto armado com uso de martelete 

pneumático 
6,50  

Concreto simples 14,30  

Forro de tábuas  0,33 

Piso cerâmico  0,77 

Retirada de esquadrias metálicas  0,55 

Revestimento com argamassa  0,55 

Revestimento com azulejos ou pedras  2,75 

Fonte: PINI, 2007 
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Tabela 6.10 - Retirada de entulho 

Descrição do serviço 
Quantificação 

(m³) 

Carga, transporte e descarga 

(esta última quando utilizado 

caminhão com carroceria) 

 

Volume (entulho/prédios) = Área de construção x 0,07 m³/m² 

 

Volume (entulho/residência) = Área de construção x 0,10 m³/m² 

Fonte: do Autor 

O controle tecnológico e ensaio de materiais são, sem sombra de dúvida, de essencial 

importância no decorrer da execução de uma obra. Quantifica-se um mínimo de dois corpos 

de prova para cada 30 m³ de concreto aplicado. 

A locação de uma obra consiste em implantar, no terreno, tomando-se como 

referência as indicações constantes dos projetos e detalhes, o posicionamento correto da 

estrutura edificante, em relação ao logradouro. Esta, por sua vez, deve ser rigorosamente de 

acordo com os estudos planialtimétricos. A marcação das fundações é a operação seguinte, 

após a locação do prédio. De igual forma, somente após a locação de um castelo d’água, de 

um espelho d’água e de um muro de arrimo, por exemplo, será possível ser feita a marcação 

da sua estrutura sustentante. Atualmente, muito se tem optado pela utilização de 

equipamentos de última geração, devido à complexidade desse serviço, portanto, caso não 

seja elencado no rol do patrimônio da empresa, necessário se faz sua aquisição por 

empréstimo ou aluguel, assim como do pessoal especializado. 

Existindo necessidade para o rebaixamento do lençol d’água, é providencial 

estabelecer metas, visando a que tal rebaixamento propicie as condições de assentamento das 

fundações. De igual forma para os esgotamentos existentes nas cavas, devem ser previstos 

recursos que propiciem a execução de tais tarefas, visto que são preponderantes no 

andamento da obra. 
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Figura 6.1 – Detalhe construtivo 

 

Fonte: do Autor 
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Figura 6.2 – Detalhe construtivo 

 

Fonte: do Autor 
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Figura 6.3 – Detalhes construtivos 

 

232131)( .... hhV escavação  
 

Fonte: do Autor 

Nas escavações devem ser previstas dimensões adicionais, caracterizadas como folga 

para cada lado e na profundidade para garantir trabalhabilidade. Devem ser considerados os 

seguintes limites para cada lado de fundação: até 0,50 m admitir 0,25 m; acima deste e até 

3,00 m considerar 0,50 m; acima de 3,00 m, estabelece-se o sistema de proporcionalidade. 

Nas escavações, são imprescindíveis que sejam tomadas as devidas precauções quanto à 

característica do solo. Verifica-se que o perfil geológico, não raro, varia de local para local no 

mesmo canteiro da obra, portanto muita atenção deve ter o responsável técnico pela obra 

quando emitir ordem de serviço ao operário. Deverá ser feito primeiramente uma vistoria, 

verificando como se comporta o solo e se há necessidade de alguma intervenção, para então 

por questões de segurança, ser liberada a execução dos serviços. Nos locais em que é 

constatada a presença de solo que não apresenta boa resistência, devem-se prever inclinações 

para os taludes. Nessas situações, para efeito de custos, as escavações, normalmente, tomam a 

forma de um tronco de pirâmide, e, dessa forma, deve ser aplicada a seguinte expressão 

matemática. 
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)(
3

    menorbasemaiorbasemenorbasemaiorbaseescavação xAAAA
h

V 

 

Figura 6.4 – Detalhe construtivo 

 

 

 

h 

 

 

 

Fonte: do Autor 

Os volumes de escavação de valas são calculados a partir das dimensões do projeto 

executivo. O mesmo ocorre com as sapatas, quer sejam isolada ou corrida. Há de se perceber 

que nem sempre é possível se ter essas dimensões de pronto, ainda em fase da preparação da 

orçamentação. Prevendo-se, pois, tal situação uma forma prática para o cálculo dessas 

dimensões são as estabelecidas, pelo autor, no roteiro do exemplo a seguir.  

Para as sapatas, qualquer que seja sua configuração, seguramente pode-se estabelecer 

suas dimensões, uma vez que exista o valor da carga atuante do pilar e a tensão admissível do 

solo. Assim, sendo dois pilares P20 = P21(20 x 50) dotados de uma carga igual a 772,73 kN, 

pode-se projetar a sapata capaz de suportar a referida  carga, conhecendo-se a tensão 

admissível do solo (0,02 kN/cm²). 

- Cálculo da área da sapata 

²  500.42
02,0

73,77210,1
cm

x
Asapata 
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- Cálculo das dimensões da sapata 

A x B = 42.500 cm² 

Admitindo-se B = 250 cm, tem-se para A = 175 cm. 

- Cálculo da verificação da tensão no solo 

²kN/ 0,019 
250175

850
cm

x
Asapata 

 

- Cálculo para uma sapata rígida 

cmcmh

cmcmh

 60 555
4

50250

  50 75,435
4

20175











 

Contudo, ao se adotar h = 60 cm e h’ = 30 cm, tem-se que verificar as condições para 

a sapata rígida, logo: 

29,015,0
50250

3060'

29,019,0
20175

3060'





















bB

hh

aA

hh
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 Figura 6.5 - Detalhe construtivo  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do Autor 

 Porém, no desconhecimento da carga atuante no pilar é possível ser estabelecido 

outro critério, qual seja, o de se encontrar mediante o uso da área de influência, uma vez que 

esta poderá ser determinada através do uso do estabelecimento de forma gráfica ou 

simplesmente analítica. Para tanto, admitindo-se o caso em que a opção seja sobre a escolha 

pelo cálculo analítico, faz-se da seguinte forma, ou seja, procede-se ao levantamento da 

semidistância entre os eixos, evidentemente, para cada lado do elemento sustentante e, por 

fim, somam-se os resultados assim obtidos em cada direção, obtendo-se finalmente a área de 

influência como sendo o produto das dimensões resultantes. Conhecidos, pois, o número de 

pavimentos, a área de influência e a carga adotada como média e a tensão admissível 

convencional, as dimensões dos pilares podem ser calculadas, tomando-se como base um pré-

dimensionamento, mediante o uso da expressão seguinte: 

 

20.5,12 mmc
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médialuênciac aCxÁreax
admissívelTensãox

pavimentosdeNúmero
A arg   

   2

  
inf

 

sendo: 

Ac em cm²; e 100 kN/m² carga média e 8 kN/m²  para a tensão admissível convencional. 

Para um prédio de 12 pavimentos, tem-se: 

 

Ac = 75 x Áreainfluência 

 

Para o cálculo das áreas de influência sem se conhecer previamente as dimensões dos 

pilares, é providencial considerar-se, para efeito do cálculo dessa área, cada pilar com 20 cm 

x 20 cm, como dimensões mínimas. 

Citando-se o exemplo do cálculo do volume de concreto de uma sapata, esta deve ser 

decomposta em partes, adequando-se o máximo às figuras geométricas conhecidas. 

Para efeito de cálculo do consumo de concreto, para o lastro de concreto magro, basta 

se conhecer as dimensões propostas em projeto, tais como: largura, comprimento e altura, 

para então ser calculado o volume necessário para cada sapata ou bloco sobre estacas, 

lembrando que a altura deste deverá variar de 5 cm a 10 cm.  

Assim, caso se tenha uma sapata corrida, conforme mostrada a seguir, o volume do 

lastro de concreto magro e o volume de concreto armado será calculado da seguinte maneira: 
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Figura 6.6 – Detalhe construtivo 
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Fonte: do Autor 

 Figura 6.7 – Detalhe construtivo 
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)(
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21)/(

021)(

ABababABhABhV

hcBcAV

sapataconcreto

lastro





 

  Fonte: do Autor 

O cálculo do peso próprio será dado, em toneladas, por: 

)/(Pr 5,2 sapataconcretoóprio xVPeso 
 

Considere uma sapata com os seguintes dados: 

A = 2,00 m; 

B = 1,70 m; 

a = 0,30 m; 

b = 0,20 m; 

h1 = 0,20 m; 

h2= 0,25 m. 

 

)(
3

1
21)/( ABababABhABhV sapataconcreto   
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)20,030,070,100,220,030,070,100,2(25,0
3

1
20,070,100,2)/( xxxxxxxxV sapataconcreto 

³ 00,1)/( mV sapataconcreto   

         No entanto, para o cálculo do lastro de concreto magro e admitindo-se o seguinte, 

tem-se: 

 
c1 = 0,10 m; 

 

c2 = 0,10 m; 

 

h0 = 0,05 m. 

 

 

 

 

olastro hcBcAV )2)(2( 21)(   

 

 

³ 209,005,0)10,0270,1)(10,0200,2()( mxxV lastro   

 
 

Os lastros de concreto magro construídos na base das sapatas isoladas servem para nivelar 

a base, limpar a área em que será construída a sapata, diminuir a pressão de contato por ser maior 

do que a base da sapata e dar maior suporte estrutural, portanto, necessária à execução de 

projetos de fundações. Esses lastros de concreto magro, por sua vez, não possuem armaduras. 

Suas espessuras variam de 0,05 m a 0,10 m. Por sua vez, devem ficar a uma cota abaixo, em 

relação ao greide do terreno, de 1,50 m.  
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Sobre o fundo das valas escavadas para a execução dos lastros de concreto magro aplica-

se uma camada de concreto magro, normalmente, o traço 1:3:6 ou 1:4:8 (cimento, areia grossa e 

pedra brita). 

O cálculo do peso próprio será dado por: 

)/(Pr 5,2 sapataconcretoóprio xVPeso 
 

 

. 5,20,15,2Pr tonxPeso óprio 
 

 

O termo concreto ciclópico – cimento, areia, pedra de mão e água, originado na Grécia 

antiga, ainda hoje, embora em pequena escala, é ainda bastante utilizado no meio construtivo 

por alguns empreiteiros. Nada mais é do que a inclusão de pedras ao concreto. Hoje são 

empregadas pedras bem menores, também conhecidas como pedra de mão ou matacão, 

representam em torno de 70 % a 80 % do volume concreto produzido. Em obras de pequeno 

porte, por exemplo, podem ser utilizados na execução de blocos de fundações, sapatas, dentre 

outros. 

Para efeito de cálculo das áreas de fôrmas de concreto, tanto para infraestrutura como 

para a superestrutura, levam-se em consideração as áreas dos desenvolvimentos das fôrmas. 

Assim, por exemplo, para a sapata corrida citada, tem-se: 
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Figura 6.8 – Detalhe construtivo 
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Fonte: do Autor 

E, para o outro exemplo de sapata, tem-se: 
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 Figura 6.9 – Detalhe construtivo 

 

   

   )(1)/ ( 2)22 travasbasefôrma AhAeB A
 

      Fonte: do Autor 

No tocante ao cálculo das áreas de fôrmas para os pescoços dos pilares, chega-

se a: 
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Figura 6.10 – Detalhe construtivo 

 

 

   )()/( 2)22 gravataspescoçofôrma AhaebA 
 Fonte: do Autor 

E ainda, no que diz respeito ao cálculo das áreas de fôrmas, especificamente, para 

pilares, lajes e vigas, tem-se: 
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Figura 6.11 – Detalhe construtivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )()/( 2 gravatasvigafôrma AbehA  
 

Fonte: do Autor 

Tabela 6.11 – Escoramento em função da altura da viga 

ESCORAMENTO EM FUNÇÃO DA ALTURA DA VIGA 

Altura da viga (cm) Distanciamento das escoras (cm) 

Até  40 80 

41 a 50 75 

 51 a 60 70 

61 a 70 65 

Fonte: do Autor 
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Figura 6.12 – Detalhe construtivo 
 

 
 

 

   gravataspilarfôrma AhehA  12)/( 222 
  

Fonte: do Autor 
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Figura 6.13 – Detalhe construtivo 
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Fonte: do Autor 

Desse modo, procede-se ao cálculo das áreas das fôrmas de concreto para qualquer 

estrutura de uma edificação.  
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Tabela 6.12 – Escoramento de lajes em função de sua espessura 

ESCORAMENTO DE LAJES EM FUNÇÃO DE SUA ESPESSURA 

Altura (cm) Área de influência (1 escora cada m²) 

Até 10 5 

11  a  13 4 

14  a  18 3 

19  a  20 2,5 

Fonte: do Autor 

No entanto, em se tratando de lajes, é providencial que o calculista de estruturas 

estabeleça, antes de qualquer coisa, um estudo técnico, objetivando especificar o tipo de laje 

que melhor atenderá ao projeto, além de obter viabilização na minimização dos custos da 

estrutura e do risco das deformações. 

 Nesse particular, é importante que o orçamentista tenha conhecimento de como são 

executadas as lajes nervuradas protendidas com cordoalhas engraxadas, pois apresentam 

muitas vantagens sobre as lajes maciças, principalmente aquelas constituídas de grandes 

vãos, tendo em vista o uso de menor quantidade de insumos. Hoje, o uso desses tipos de lajes 

é frequente nas edificações de grande porte.   

As lajes nervuradas propiciam a utilização de lajes com grandes vãos. Podem, com 

vantagens, ser executadas em edifícios residenciais ou comercias. Normalmente, essas lajes, 

como o peso próprio da estrutura é bem inferior, são escolhidas uma vez que necessitam de 

um volume de concreto bem menor que as lajes maciças, ocasionando numa sensível 

economia de concreto e aço.  Hoje em dia, normalmente, o calculista opta pela utilização de 

lajes nervuradas, sem o uso de material inerte, em edificações onde é necessária a 

implantação de grandes vãos, como, por exemplo, os edifícios-garagem. Para efetivação das 

nervuras, usam-se fôrmas industrializadas de fibra de vidro ou plástico, conhecidas também 

como cubetas, visto que viabilizam a construção de lajes nervuradas planas com vãos de mais 

de 10 m, com a vantagem de reutilizações e que podem ser reparadas ou soldadas depois de 

seguidas aplicações. Nesse contexto, no mercado brasileiro, há certa tendência dos 

empresários pelo emprego acentuado de lajes planas, executadas com uso de módulos pré-

moldados e preenchidos com esferas de polipropileno (esferas plásticas), que ocupam as 

zonas em que o concreto não cumpre função estrutural. Os projetistas de estruturas contam, 
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com o advento tecnológico, com novos materiais, tendo como escolha construtiva, a 

aplicação de blocos leves de EPS (poliestireno expandido) nessas lajes que atendem 

principalmente as estruturas de prédios de vários pisos. Essas lajes foram concebidas 

objetivando aliviar o peso próprio da estrutura. 

A norma brasileira recomenda dois tipos de lajes nervuradas: com nervuras pré-

fabricadas e as moldadas no próprio local da obra. Para tanto, é recomendável a interpretação 

do desenvolvimento das etapas construtivas constantes na Figura 6.14, objeto deste assunto. 

Figura 6.14 - Execução de lajes nervuradas 

 

Fonte: do Autor 

Tabela 6.13 - Características técnicas das fôrmas plásticas para lajes nervuradas 

Dimensões 

(mm) 

Altura da 

fôrma 

(mm) 

Espessura da 

capa 

(mm) 

Altura total 

(mm) 

Largura da nervura 

(mm) 

Peso 

próprio 

(kN/m²) 
Inferior Superior Média 

 

600 x600 x 180 

 

180 

50 

60 

70 

230 

240 

250 

 

 

100 

 

160 

 

130 

2,98 

3,23 

3,47 
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650 x 650 x 210 210 

50 

60 

70 

260 

270 

280 

100 160 130 

3,13 

3,38 

3,63 

800 x 800 x 250 250 

50 

75 

100 

300 

325 

350 

120 190 155 

3,44 

4,06 

4,69 

900 x 900 x 225 225 

50 

75 

100 

275 

300 

325 

120 190 155 

3,03 

3,65 

4,27 

Fonte: Ro-Fôrmas Ltda, 2008 

6.4 LAJES NERVURADAS 

 Segundo a norma brasileira para estruturas de concreto armado, ABNT NBR 

6118:2014, lajes nervuradas são definidas como lajes cuja zona de tração é constituída por 

nervuras entre as quais podem ser colocados materiais inertes com a finalidade de tornar 

plana a superfície externa. As lajes nervuradas podem ser moldadas no local ou, em última 

análise, podem ser executadas com nervuras pré-fabricadas. Nas primeiras, todas as etapas de 

execução são realizadas “in loco”. Portanto, é necessário o uso de fôrmas e de escoramentos, 

além do material de enchimento. Podem-se utilizar fôrmas para substituir os materiais inertes. 

Enquanto isso, nas fôrmas com nervuras pré-fabricadas, as nervuras são compostas de 

vigotas, também, pré-fabricadas, que dispensam o uso do tabuleiro da fôrma habitualmente 

utilizada. 

6.5 ESTIMATIVAS DE MATERIAIS 

 O seguinte roteiro de cálculo propõe-se para a estimativa das quantidades de material 

utilizadas efetivamente nos serviços, tendo como base o serviço de execução de lajes 

nervuradas. 
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6.5.1 Cálculo do número de cubas 

 Para a obtenção do número de cubas, levam-se em consideração as dimensões do 

painel que constituirá a laje, além das dimensões nominais da cuba a ser utilizada. Portanto, 

denominando-se L1 e L2 as dimensões do painel e da cuba, respectivamente, L1(cuba) eL2(cuba), 

desenvolveu-se as expressões seguintes, objetivando quantificar o número de peças. Para os 

vãos L1 e L2, portanto, o número de cubas necessárias será: 

)(1

1)(

)(

cuba

vão

cubas
L

L
Número 

 

 

)(2

2)(

)(

cuba

vão

cubas
L

L
Número 

 

Assim, o número de unidades necessárias será de: 

 

)2()1()( vãocubasvãocubascubas xNúmeroNúmeroTotal 
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Figura 6.15 – Cubeta plática utilizada na execução de lajes nervuradas 

 

 

 

Fonte: do Autor 

6.5.2 Cálculo do número de trilhos para o escoramento 

 Para efeito de cálculo do total de trilhos necessários no escoramento, levam-se em 

consideração também as medidas das dimensões L1 e L2 do painel da laje. O cálculo da 

quantidade de trilhos é realizado mediante o espaçamento do tablado plástico, uma vez que os 

trilhos sustentam estas peças. Considerando-se, pois, 1  a espessura da peça do tablado 

paralela a L1 e 2  a espessura da peça do tablado paralela a direção de L2, assim, tem-se 

para o número de trilhos no sentido de L1 e L2, as seguintes expressões: 

)()(

)(1

)(

trilhostrilhos

trilhos

trilhos
oespaçamentespessura

oespaçamentL
Número






 

 

)()(

)(2

)(

trilhostrilhos

trilhos

trilhos
oespaçamentespessura

oespaçamentL
Número






 

  

O total de trilhos utilizados no escoramento será, portanto, conseguido através da 

seguinte expressão: 
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)()()( 21 vãoLtrilhosvãoLtrilhostrilhos xNúmeroNúmeroTotal 
 

6.5.3 Cálculo do número de escoras 

Os trilhos do cimbramento sustentam o tablado de madeira. As escoras, por sua vez, 

dão apoio a esses trilhos, contudo são implantadas somente na direção do menor vão, onde é 

estabelecida a distância máxima de 1 m. Assim, o número de escoras, por linha, será: 

1
arg )(

)( 
oespaçament

uraL
Número

vãomenor

escoras
 

6.5.4 Volume de concreto 

 Para o volume de concreto, faz-se necessário o conhecimento da altura da laje, o 

volume da cuba plástica, quantidade de cubas e, por conseguinte, das dimensões do painel da 

laje. O procedimento, então, para o volume de concreto, baseia-se no cálculo da laje como 

sendo maciça, onde, finalmente, subtrai-se o volume de todas as cubas utilizadas no painel 

descrito. Desta maneira, o volume de concreto será dado por: 

 

)()(21)( cubaslajeconcreto VxhxLLVolume 
 

 

Existem outras soluções como, por exemplo, o uso de lajes produzidas com moderna 

tecnologia, denominadas alveolares e disponíveis no mercado com até 50 cm de altura para 

vãos de 20 m. 

Na figura seguinte é mostrada uma estrutura utilizando pedras argamassadas, muito 

utilizado para execução de fundações, muros de arrimo e barragens, sobre a qual será 

construída uma cinta de concreto armado. Nos monumentos antigos eram assentadas uma 
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sobre a outra, sem uso da argamassa. Com o passar do tempo, foram conhecidos outros 

materiais e, portanto, novos procedimentos técnicos foram surgindo e, por fim, se passou a 

usar a argamassa. É necessário o emprego de painéis laterais para a montagem da estrutura, 

pois aperfeiçoa o acabamento e limita, por conseguinte, suas dimensões.  

Em certos tipos de estruturas projetadas, ditas não convencionais, usam-se os gabiões, 

estes apresentam diversos formatos, ou seja, tipo caixa, colchão ou saco, adequando-se, 

portanto, os formatos à execução do tipo de estrutura projetada, podendo ser muros de 

barragem, contenção de margens em rios e canais, escadas dissipadoras, revestimentos de 

canais, construção de cais, espigões e proteção da orla marítima, controle da erosão de solos, 

dentre outros. 

Figura 6.16 – Detalhe construtivo 

 
 

)()int/( 2 travasacfôrma AhA  
 

Fonte: do Autor 
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Figura 6.17 – Detalhe construtivo 
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Fonte: do Autor 

Seja, portanto, uma sapata a ser executada numa obra, conforme detalhado no objeto 

da Figura 6.5. Determine as quantidades de serviços e materiais. 

 

Quadro 6.3 - Quantificação de serviços 

PLANILHA PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

Item Descrição Cálculos 

1 Escavação  2,70 x 1,95 x 1,50 = 7,90 m³ 
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2 
Concreto 

magro 
2,70 x 1,95 x 0,05 = 0,26 m³ 

   

3 Fôrma  

 a) Rodapé  
[2(2,50 + 0,025 + 0,025) + 2 x 1,95]0,30 + 0,13 = 

2,83 m² 

 b) Pescoço  
[2(0,50 + 0,025 + 0,025) + 2 x 0,20]0,80 + 0,058 = 

1,26 m² 

   

4 
Concreto 

estrutural 

2,50 x 1,75 x 0,30 + 1/30, 30( 2,50 x 1,75 + 0,50 x 

0,20 + (2,50 x 1,75 x 0,50 x 0,20)
0,5

 = 1,82 m³ 

   

5 Reaterro  7,90 – (1,82 + 0,26) = 5,82 m³ 

   

6 Bota-fora 7,90 – 5,82 = 2, 08 m³ 

   

7 Armadura 1,82 x 50 = 91 kg 

Notas: 

1) Não havendo, portanto, segurança quanto à resistência do solo, normalmente, é 

providencial uma escavação dotada de talude (1:1 a 1: 3); 

2) Admitiu-se um consumo médio de 50 kg/m³, para o cálculo da quantidade da 

armadura. 
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  Quadro 6.4 - Quantificação de mão de obra e material 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA PARA QUANTIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

a) Mão de obra   

1 Escavação manual m³ 7,90 

2 
Lançamento e adensamento 

de concreto magro 
m³ 0,26 

3 
Lançamento e adensamento 

de concreto estrutural 
m³ 1,82 

4 
Confecção, colocação e 

desforma de madeiramento 
m² 4,09 

5 
Corte, armação e colocação 

de armadura 
kg 91,00 

6 Reaterro m³ 5,82 

7 Bota-fora m³ 2,08 

   

b) Material   

1 Concreto magro m³ 0,26 

2 Concreto estrutural m³ 1,82 

3 Fôrma  m² 4,09 

4 Armadura  kg 91,00 
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De igual modo, a título de mais exemplo, considere a execução de um bloco sobre 

estacas, tendo em vista a Figura 6.18. Determine as quantidades de serviços e materiais. 

O primeiro passo é a cravação da estaca. Etapa que se dará mediante a contratação de 

empresas especializadas. Uma vez cravada a estaca é feita em seguida a escavação, dando, 

portanto, a possibilidade para a execução do bloco de coroamento. Contudo, antes é 

necessário fazer uma camada de concreto magro de 5 cm a 10 cm. É importante a verificação 

de que a cabeça da estaca acima do nível superior do concreto magro tenha ficado com pelo 

menos uma cota de 5 cm a 10 cm. 

Figura 6.18 – Detalhes construtivos 

 

 

Fonte: do Autor 
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Quadro 6.5 - Quantificação de serviços 

PLANILHA PARA QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 

Item Descrição Cálculos 

1 Escavação  1,0 x 1,0 x 1,0 = 1 m³ 

   

2 
Concreto 

magro 
1,0 x 1,0 x 0,05 = 0,05 m³ 

   

3 Fôrma  

 Rodapé  
0,8090,80 + 0,80 + 4 x 0,025 + 2 x 0,80) = 2,64 + 

0,13 = 2,77 m³ 

   

4 
Concreto 

estrutural 
0,80 x 0,80 x 0,80 = 0,51 m³ 

   

5 Reaterro  1 – (0,51 + 0,05) = 0,44 m³ 

   

6 Bota-fora 1 – 0,44 = 0,56 m³ 

   

7 Armadura  0,51 x 80 = 41 kg 

Notas: 

1) Não havendo, portanto, segurança quanto a resistência do solo, normalmente, é 

providencial uma escavação dotada de talude (1:1 a 1: 3); 

2) Admitiu-se um consumo médio de 80 kg/m³, para o cálculo da  quantidade da 

armadura. 
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Quadro 6.6 - Quantificação de mão de obra e material 

PLANILHA PARA QUANTIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

a)Mão de obra   

a.1) Estacas   

Cravação  m 9 

Corte da cabeça um 1 

a.2) Bloco   

1 Escavação manual m³ 1 

2 
Lançamento e adensamento 

de concreto magro 
m³ 0,05 

3 
Lançamento e adensamento 

de concreto estrutural 
m³ 0,51 

4 
Confecção, colocação e 

desforma de madeiramento 
m² 2,77 

5 
Corte, armação e colocação 

de armadura 
kg 41 

6 Reaterro m³ 0,44 

7 Bota-fora m³ 0,56 

 

b)Material   

1 Fornecimento de estacas m 9 

2 Concreto magro m³ 0,05 

3 Concreto estrutural m³ 0,51 
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4 Fôrma  m² 2,77 

5 Armadura  kg 41 

É possível também ser feito um pré-dimensionamento, no que diz respeito aos pilares, 

ou seja, em quantitativos, utilizando-se a área de influência de cada pilar, um valor em torno 

de 12 m², em edificações residenciais multifamiliares, podendo-se duplicar esse valor para as 

edificações ditas comerciais. Para tanto, basta ser dividida a área do pavimento pela área de 

influência adotada e, também, empregam-se, evidentemente, as seguintes dimensões: 20 cm x 

20 cm, uma vez que estas são as dimensões mínimas preconizadas pela ABNT NBR 

6118:2014. Contudo, a carga média atuante em cada pilar, traduz-se na divisão da carga total 

pela quantidade de pilares. 

Quanto às vigas, normalmente, para um pré-dimensionamento, utiliza-se para efeito 

de cálculo uma percentagem de 10 % do vão para a obtenção da altura como valor mínimo. É 

sempre conveniente considerar esse resultado arredondado em um múltiplo de 5 cm. 

Enquanto para a largura é atribuída, uma vez feita essa consideração, de 0,15 m. Assim, 

considerando-se um vão de 5,25 m, tem-se: h = 0,1 x 5,25 = 0,525. Valor este que deverá ser 

arredondado para 0,55 m. 

Com referência às escadas, a altura dos degraus é sempre em função de sua 

finalidade, variando, portanto, de 15 cm a 20 cm. Entretanto, o arquiteto francês Blondell 

estabeleceu a seguinte expressão: 

64,0  2  pisoespelhohx 
 

Em que: 

 espelhoh  é altura do espelho do degrau e 

 piso é largura do piso do degrau. 

Porém, quanto à largura dos degraus, normalmente, ao ser fixada a altura do degrau e, 

com o emprego da expressão supracitada, facilmente obtém-se largura mais conveniente. De 
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posse, porém da altura do espelho e da largura do piso de uma escada só restará determinar a 

distância em projeção horizontal entre o degrau inicial e final, além do número de degraus da 

mesma. Assim, o comprimento de um lance de escada com “n” degraus, poderá ser 

determinado com a utilização da expressão seguinte: 

 

pisolance )1n(.comp 
 

e, o número de degraus, será dado por: 

espelhoh

H
n 

  

(H desnível entre pisos). 

Cada escada projetada requer do calculista de estruturas um estudo apurado, pois 

assim como não existem regras para a escolha da estrutura de um edifício, o mesmo ocorre 

com escadas, ou ainda, cada uma constitui um caso isolado. 

As cargas atuantes em uma escada são: peso próprio, pavimentação e sobrecarga. 

Tendo em vista a Figura 6.19, a altura média de uma escada, de valor significativo 

para o seu dimensionamento, medida sobre a vertical vale: 
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Figura 6.19 – Detalhe construtivo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: do Autor 
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piso

2

espelho

2

piso

lajelaje

h
'hh



 


 

ou 









cos

'laje

laje

h
h

 

e 2

espelho

lajem

h
hh 

 

 

Onde: 

lajeh'        altura da laje suporte medida na normal ao eixo da escada; 

lajeh         altura da laje suporte medida sobre a vertical; 

espelhoh altura do espelho do degrau 

piso
   

 largura do piso 

Logo, o volume de concreto a ser previsto no cálculo do orçamento é calculado da 

seguinte forma: 

 

V = hm x Árealaje 
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Todavia, é sempre provável, em alguns tipos de escadas, a existência de parapeito 

(alvenaria, balaústres, etc.) como elemento conclusivo da mesma, de acordo com as 

exigências do arquiteto. Portanto é aconselhável conhecer bem o projeto, em todos os 

detalhes, visando com isso levantar custos. 

Tabela 6.14 - Fôrmas e desmoldagens 

Descrição do serviço Quantidade 

(m²) 1) Estrutura portante 

1.1 - Fôrmas 

Área (fôrma) = Volume (concreto) x 12 m²/m³ 

 

 

Área (fôrma) = Volume (concreto) x 14 m²/m³ 

 

Nota:  

12 m²/m³ é o valor adotado para estruturas abaixo de 10 pavimentos. No entanto, para 

estruturas superiores, em média, adotar 14 m²/m³ de concreto. 

 

1.2 Desmoldagem 
Área (fôrma) (considerar separadamente cada tipo de 

material utilizado) 

 

2) Fundações diretas  

2.1 – Fôrmas Área (fôrma) = Volume (concreto) x 6 m²/m³ 

2.2 Desmoldagem Área (desmoldagem) = Área (fôrma) x 0,65 

3) Desmoldante  0,10 L/m² 

Fonte: do Autor 

Tabela 6.15 – Consumo médio de aço 

Descrição do produto 
Quantidade 

(kg) 

1)Estrutura portante:  

1.1 -  Aço CA 50 Volume (concreto) x 70 kg/m³ 

1.2 – Aço CA 60 Volume (concreto) x 30 kg/m³ 
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Nota: 

Deve-se atribuir 85 kg/m³ de concreto para estruturas inferiores a 10 pavimentos. Contudo, 

para estruturas superiores, em média, adota-se 94 kg/m³ de concreto. 

2. Fundações diretas  

2.1 – Aço CA 50 Volume(concreto) x 100 kg/m³ 

Fonte: do Autor 

Tabela 6.16 – Consumo médio de cimento 

Descrição da embalagem 

Consumo de cimento em kg/m³ de 

concreto 

(C2) 

Saco de 50 kg 350 

Saco de 42,5 kg 412 

Saco de 25 kg 700 

1- O consumo médio de cimento varia de 4 % a 6 % do custo da obra; 

2- Volume (concreto) = Área (total) x C1 

sendo: C1(m³/m²)                    coeficiente que varia entre 0,13 e 0,17; 

3- Consumo (cimento) = Área (total) x C1 x C2 

Fonte: do Autor 

Tabela 6.17 – Estimativa de consumo de pregos 

Descrição do serviço 

(m²) 
Prego  Coeficiente  Unidade  

Andaime de madeira 
2.1/2 x 10 

 (18 x 27) 
0,45 kg 

Calha em madeira para 

descida de entulho 

2.1/2 x 10 

(18 x 27) 
0,80 kg 

Barracão de madeira 
2.1/2 x 10 

(18 x 27) 
0,40 kg 

Fôrma de madeira, para 

lajes 

2.1/2 x 10 

(18 x 27) 
0,20 kg 

Fôrma de madeira, para 2.1/2 x 10 0,25 kg 
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vigas (18 x 27) 

Fôrma de madeira, para 

pilares 

2.1/2 x 10 

(18 x 27) 
0,30 kg 

Telhado-encaibramento 
2.1/2 x 10 

(18 x 27) 
0,15 kg 

Telhado-enripamento 
1.1/2 x 13  

(15 x 18) 
0,10 kg 

 

Notas: 

a) cada pacote de um quilograma de 3 x 8 (19 x 30) contém, em média, 116 unidades; 

b) cada pacote de um quilograma de 2.1/2 x 10 (18 x 27) contém, em média, 185 

unidades; 

c) cada pacote de um quilograma de 2 x 12 ( 16 x 21) contém, em média, 365 unidades; 

d) cada pacote de um quilograma de 1.1/2 x 13  contém, em média, 593 unidades; 

e) cada pacote de um quilograma de 1 x 16 (11 x 11) contém, em média, 2 370 unidades. 

 

Nota: 

Para efeito de cálculo da quantidade de pregos, deve-se aplicar o seguinte coeficiente por m² 

de fôrma: 0,20 a 0,25 kg/m². 

Fonte: do Autor 

Tabela 6.18 - Cálculo do volume de concreto para lajes pré-moldadas comuns e treliçadas 

Cálculo do volume de concreto 

(m³) 

Para capeamento 

 

Laje comum e treliçada: 

100
05,1

.capAxe
V 

 

Para o complemento da cinta de 

amarração 

Laje comum e treliçada: 

10000
05,1

vigotaLxhxd
V 

 

Existente entre as lajotas e as vigotas 

Laje comum: 

20000
05,1

xnbxhx
V




 



177 

 

Laje treliçada: 

20000
05,1

xnbxhx
V




 

 

Notas: 

A área da laje, em m²; 

ecap. Espessura do capeamento, em cm; 

L comprimento da parede, em m; 

h altura da lajota, em cm; 

dvigota distância da vigota à tábua que serve de testeira, em cm; 

bsemi-distância entre as lajotas nas lajes comuns e distância total entre as lajotas  treliçadas, 

em cm; 

h altura existente entre o nivelamento do topo da vigota e a da lajota nas lajes comuns e nas 

lajes treliçadas à altura da vigota, em cm; 

 comprimento da vigota, em m; e n número de vigotas.  

 

 

Notas:  

Para efeito preliminar do volume de concreto de uma estrutura deve-se aplicar: 

1) estrutura abaixo de 10 pavimentos: 0,14 cm; 

2) estrutura acima de 10 pavimentos: 0,18 cm. 

Fonte: do Autor 

Para efeito de estimativa preliminar, por exemplo, de uma edificação de 12 

pavimentos, admitindo-se uma área construída de 3.600 m², tem-se:  

 

1- Volume de concreto = 3.600 m² x 0,18 m = 648 m³ 

2- Peso da armação = 648 m³ x 94 kg/m³ = 60.912 kg  

3- Área de fôrma = 648 m³ x 14 m²/m³ = 9.072 m² 
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Tabela 6.19 - Cálculo do número de vigotas e lajotas para lajes pré-moldadas comuns 

Designação do material Quantidade de peças 

Vigotas  Número (vigotas) = Extensão do vão (m) / 0,38 

Lajotas  Número (lajotas) = Área da laje (m²) x 13,15 

Fonte: do Autor 

Para o reaterro das cavas, admite-se algo em torno de 80 % do volume escavado. 

Quando o reaterro for por empréstimo, devido ao empolamento, ou seja, aumento de volume 

quando o solo é retirado do seu lugar natural para outro local, deve-se acrescentar um 

porcentual em função do tipo de solo encontrado no local. Para esse procedimento, é 

providencial a posse de tabelas indicativas estabelecendo o fator de empolamento para cada 

solo. Assim, para o caso de solos do tipo: argila, terra comum molhada, terra comum seca, 

areia molhada compacta, tem-se, respectivamente, 40 %, 25 %, 25 %, 12 %. Dessa forma, 

considerando-se um volume de 300 m³ de terra comum seca a ser escavada, ter-se-á um 

volume de 375 m³, a ser levada em consideração nos custos para transportes. 

 Figura 6.20 – Detalhes construtivos 
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 Fonte: do Autor 

Figura 6.21- Detalhe construtivo 
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Fonte: do Autor 
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Atualmente, os projetistas de estruturas têm optado pela execução de radiers 

protendidos, em que seu método executivo com cordoalhas engraxadas e plastificadas 

apresenta, sem dúvida alguma, uma estrema simplicidade, economia de tempo e baixo custo, 

principalmente, em se tratando de construções de edificações, citando-se, com ênfase, aquelas 

dotadas com alvenaria estrutural, as quais são mais usadas. Radiers são placas de concreto 

armado usadas para apoiar toda a carga da estrutura projetada. Trata-se, portanto, de um 

trabalho que requer bastante experiência do profissional, tanto de quem projeta quanto de 

quem executa. Os trabalhos para construção de radiers são os seguintes: limpeza e 

regularização do terreno, confinamento da área para colocação de aterro e sua regularização, 

colocação das tubulações para as instalações previstas em projeto e fôrmas laterais, colocação 

de filme plástico para isolamento, montagem da armadura de laje, cordoalhas com suas 

ancoragens e fretagens, apoiadas sobre pastilhas de argamassa, concretagem, alisamento 

mecânico e, após três dias, protensão. No dia seguinte à concretagem, já é perfeitamente 

possível ser feita a marcação da alvenaria. 

Quanto às lâminas verticais, também denominadas de alvenarias, deve-se ter cuidado 

especial no cálculo da sua quantidade, sobretudo na colocação de tijolos cerâmicos, uma vez 

haver grande variação de dimensões.  Para efeito de cálculo toma-se o perímetro e multiplica-

se pelo pé-direito, sem, no entanto, ser descontados dos vãos inferiores a 2 m². Existindo, 

pois, as chamadas bonecas, calculam-se o perímetro e multiplica-se pela largura destas que, 

normalmente possuem 0,20 m. As vergas são elementos estruturais colocados sobre os vãos 

de abertura, normalmente não admitidas maiores que 1,20 m, com o objetivo de transmitir 

cargas verticais para os trechos contíguos ao vão. As vergas devem ser dimensionadas com 

um comprimento de 0,30 m em relação ao vão livre, ou seja, 0,15 m para cada lado, onde não 

houver encontro com a estrutura, no mínimo. Porém estas são as dimensões mínimas 

admitidas, devendo ser sempre feito um pré-dimensionamento. Contudo, os elementos 

estruturais denominados de contra vergas não podem deixar de existir nos projetos, pois são 

utilizados nas estruturas e colocados sob o vão de abertura, tendo em vista absorver eventuais 

tensões de tração. De igual modo, as cintas apoiadas continuamente na parede, ligando ou 

não às lajes ou às vergas das aberturas e que transmitem cargas para as paredes estruturais, 

devem ser previstas nos projetos, assim como as vigas normalmente superiores a 1,20 m, 

dimensionadas para suportar cargas verticais, transmitindo essas cargas para os pilares, outro 
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elemento estrutural indispensável às estruturas ou paredes, as quais são lâminas verticais 

apoiadas de modo contínuo sobre uma base de sustentação.  

Os produtos para utilização em áreas internas e externas, e áreas enterradas em 

contato com o solo devem ser previstos com o intuito de fazer a quantificação de materiais e 

mão de obra. Sua aplicação é de suma importância nos baldrames, lajes e respaldos, calhas, 

piscinas e rodapés, dentre outros.  Tanto os lastros de concreto magro quanto a alvenaria, seja 

de pedra de mão argamassada, de tijolos cerâmicos ou de blocos de concreto, precisam ser 

impermeabilizados, quando em contato com o solo, objetivando, com isso, a prevenção às 

infiltrações. Para tal serviço, são utilizados, preferencialmente, produtos industrializados, pois 

são de fácil aquisição junto ao comércio. Ou seja, o impermeabilizante deverá ser adicionado 

a uma argamassa em cuja dosagem integra cimento e areia fina e peneirada, em traço 1:3 para 

cada 1,5 kg do produto impermeabilizante.  

Caso haja preferência pelo uso de argamassa polimérica, preparada no próprio 

canteiro da obra, toma-se a extensão e multiplica-se pela largura, admitindo-se que parte das 

laterais precisa ser impermeabilizada. Normalmente, considera-se de 15 cm a 20 cm, para 

cada face. Estabelece-se, em seguida, a espessura desejada da camada de argamassa para a 

impermeabilização, o correspondente a 2 cm a 3 cm. Assim, confere-se o volume necessário 

para a aplicação e, por conseguinte, os dados para o cálculo dos custos. Dessa forma, com 

esse consumo obtido, e aplicando-se o traço prático 1:3 (cimento + areia fina), parte-se para o 

cálculo de cada um dos insumos: cimento, areia e aditivo. Ora, por metro quadrado, tem-se: 1 

m x 1m x 0,025 m = 0,025 m³ = 25 L/m². Logo, 25/3 = 8,33 litros de cimento/m². Para a 

areia: 0,025 m³; e para o aditivo: 1 litro para cada 25 litros de cimento. Portanto, admitindo-se 

uma área medida em projeto a ser impermeabilizada de 57 m², tem-se: (57 x 8,33)/40 = 11,87 

≈ 12 sacos de cimento de 50 kg. Areia: 57 x 25 = 1.425 L ≈ 1,5 m³. Conforme exposto, são 

necessários 1,6 litros para cada saco de cimento, logo: 1,6 x 12 = 19,2 ≈ 20 L, visto que cada 

saco de cimento de 50 kg corresponde a 40 L em volume, ou seja: 40/25 = 1,6 litros. 

Entretanto, existem também argamassas de impermeabilização já prontas, bastando 

para tal adicionar água. A argamassa fica pronta após misturar o pó com a água. O produto 

deve ser aplicado com vassoura de pelos macios, trincha, pincel ou broxa. O consumo 

calculado deve ser com base de 1 kg por m
2
 de massa fresca por demão.  Nas paredes interna 

e externa, devem ser aplicadas a uma altura mínima de 0,50 m, tomando-se como referência o 
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nível do piso. Essas providências também serão tomadas no que diz respeito às áreas 

consideradas molhadas ou áreas frias, como banheiros, lavanderias e cozinhas, tanques, 

reservatórios, poços de elevadores, entre outros. Nas impermeabilizações à base de 

elastômeros, o orçamentista deve prever um adicional de 5 % a 10 %, tendo como base a área 

efetiva para aplicação do produto. Nestes serviços de tratamento ou impermeabilizações, não 

são dados descontos de vãos. O custo nas impermeabilizações de uma edificação é algo em 

torno de 1 % a 2 % de seu custo total. É prudente, pois, aos executores essa tomada de 

decisão em executar nos locais necessários as impermeabilizações, sob pena de futuras 

reclamações da parte dos moradores, devido às infiltrações. 

Há de se convir que, atualmente, existe uma grande demanda de blocos de gesso nas 

divisórias e paredes nas edificações. As alvenarias internas dos pavimentos são projetadas 

para execução com bloco de gesso. Os blocos pré-moldados de gesso são elementos de 

vedação vertical, utilizados para execução de paredes e divisórias internas e aplicados em 

praticamente todos os tipos de construção: casa, edifícios, escritório, clínicas e etc. 

Esses blocos, geralmente, são assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1: 2: 

8 em volume, ou quando houver preferência, utiliza-se argamassa industrializada pronta. 

Preferencialmente, utilizam-se argamassas dilatantes tipo expansor, nos encunhamentos das 

alvenarias junto às vigas. No fechamento do topo da parede e no encontro com as vigas e 

lajes, deve-se deixar sempre uma abertura de 15 mm a 20 mm, apropriado para a colocação 

de uma tira de isopor no sentido longitudinal, no centro da parede onde é executado o 

fechamento com mastique ou poliuretano expandido. 

No entanto, as paredes de gesso acartonado, hodiernamente, têm sido muito 

utilizadas. Este sistema permite a construção das paredes internas de edificações, 

residenciais e não residenciais, inclusive nas áreas frias, substituindo o uso de blocos ou 

tijolos cerâmicos. Trata-se de uma estrutura em perfis de aço, em que, nessa estrutura, os 

painéis de gesso acartonados são aparafusados.  

Além do mais, é conveniente ser verificado o crescimento também do uso de blocos 

de vidro, tanto nas divisórias como em fachadas. As dimensões dos blocos são: 190 mm x 

190 mm x 80 mm. Os blocos de vidro substituem com eficiência uma parede de tijolos 

comuns, com muitas vantagens. Por serem diáfanos, mantêm a claridade natural dos 

ambientes, diminuindo, assim, o custo com iluminação elétrica. O mesmo vem ocorrendo 
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com a inserção dos brise soleil, nas fachadas de grandes prédios. Embora, apenas em 

construções de pequeno porte, principalmente, nos vãos das áreas molhadas, ainda são 

bastante usados elementos vazados de concreto, também denominados de cobogós. 

Muito oportuno é ser frisado que, quando da elevação das lâminas verticais, deve 

ser previsto o emprego de gabaritos esquadrejados e travados para a coordenação do vão, 

além da implantação de calços e cunhas intermediários, simplesmente, com efeito, de travar 

os caixilhos. Isso, portanto, é de fundamental importância, haja vista facilitar sobremaneira 

a modulação do vão de caixilhos padronizados.  Atualmente, no entanto, com o objetivo de 

racionalizar ainda mais o processo construtivo da alvenaria, demandando, portanto, 

melhorias expressivas no desempenho desse subsistema de vedação vertical nas 

edificações, nos vãos para janelas, por exemplo, quando utilizadas estruturas com blocos de 

concreto, cerâmicos, concreto celular autoclavado e sílico-calcários, são utilizados, com 

bastante frequência, contramarcos pré-moldados com argamassa armada, que inclusive já 

são disponibilizados com moldura incorporada, melhorando a estética da edificação.  

Quando utilizados blocos de concreto de vedação deve-se atentar para a revisão da 

norma 6136:2007, da ABNT, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – 

Requisitos, onde a resistência mínima à compressão admitida passou para 3 MPa, para 

blocos de vedação. Para blocos estruturais de concreto a resistência mínima é de 4 MPa. 

Entretanto, hoje em dia, é possível a fabricação blocos estruturais atingirem uma resistência 

à compressão de até 26 MPa.  
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Figura 6.22 – Detalhe construtivo 
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Fonte: do Autor 

  Figura 6.23 – Detalhe construtivo 
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Tabela 6.20 - Blocos de gesso para divisórias e paredes 

Características Vazado Compacto Compacto 

Espessura do bloco em mm 7 7 10 

Dimensão em mm (comp. x altura) 666 x 500 666 x 500 666 x 500 

Peso médio em kg de um bloco 19 24 34 

Peso médio em kg/m² 54 72 102 

Resistência ao fogo em minutos 90 180 240 

Índice de redução acústica em dB (A) 32 34 38 

Resistência térmica m² °C/W 0,20 0,23 0,29 

Produtividade (m² homem/dia) 40 a 50 40 a 50 20 a 30 

Consumo (bloco/ m²) 3 3 3 
Fonte: GRUPO FKS – BRASIL 

Tabela 6.21 - Blocos de vidro incolor 

Tipo Altura  Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Colorido 190 190 80 

Ondulado 190 190 80 

Transparente 190 190 80 

Canelado fosco 190 190 80 

   Fonte: do Autor 
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Figura 6.22 – Detalhe construtivo 
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Tabela 6.22 – Dimensões dos blocos de concreto celular 

Altura 

(cm)  

Comprimento  

(cm)  

Espessura  

(cm)  

Peso/bloco  

(kg)  

Blocos/m² 

(pc)  

Cargas/ viagem  

(pc)  

30  60   7,5  8,1   74,1  1.790   

30  60  10,0   10,8   55,6  1.342  

30  60   12,5  13,5   44,4  1.074   

30   60  15,0  16,2   37,0  895   

30   60   20,0   21,6   27,8   671  

Fonte: SICAL, 2014 

O Bloco Sical pode ser utilizado como elemento de alvenaria de vedação, alvenaria 

estrutural não armada, bem como para preenchimento de lajes nervuradas, mistas e pré-

fabricadas. Para efeito de cálculo, segundo o fabricante sua densidade a seco é de 450 kg/m³ e 

para cálculo estrutural 550 kg/m³. 
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 Tabela 6.23 – Dados complementares sobre blocos de concreto celular 

Itens  Valores 

   

Produtividade média da mão de obra no assentamento  25 m² / 8 horas 

   

Consumo de argamassa de assentamento, traço 1:3:7,5 (cimento:cal 

hidratada:areia) em volume. Espessura= 10 mm 
 10 kg/m² 

   

Espessura da massa fina aplicada diretamente sobre os blocos  0,5 cm à 1,0 cm 

   

Consumo de massa fina, traço 1:3:7,5 (cimento:cal  hidratada:areia), 

em cada face 
 9 à 19 kg/m² 

   

Consumo de gesso aplicado diretamente sobre os blocos (espessura 

média 0,5cm) 
 3 kg/m² 

Fonte: SICAL,2014 

Tabela 6.24 – Dimensões das lajes de concreto celular 

Altura  

(cm)  
Largura  

(cm)  

Espessura  

(cm)  

 

300   55  10,0  

300  55  12,5  

300  55   15,0  

 Fonte: SISAL, 2014 
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A área a ser aplicado o chapisco, nas lâminas verticais, é calculada levando-se em 

consideração a área efetiva de recobrimento. Quando feito o uso de chapisco em tetos, 

deverão ser consideradas as áreas destes, acrescidos em 20 % para vigas, cintas de concreto e 

pilares. 

Os descontos dos vãos precisam ser feitos criteriosamente, a fim de não influir no 

resultado final. Como exemplo, pode-se mencionar somente a área que ultrapassar 2,50 m
2
, 

no caso do emboço e reboco que são descontados dos vãos. Entretanto, no tocante às 

alvenarias, descontar apenas a área que excedeu, em cada vão de 2 m². Vãos com área igual 

ou inferior a 2 m² não são descontados, assim como eventuais elementos estruturais de 

concreto inseridos na alvenaria.  

Figura 6.23 – Detalhe construtivo 
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 Fonte: do Autor
 

Nota: 

São descontados dos vãos somente a área que ultrapassar 2,50 m². No exemplo, obtém-se: 

2,0 x 2,1 = 44,2 m² e , portanto, o que ultrapassar a 2,5 m² será descontado, ou seja: 

4,2 – 2,5 =1,7 m². 
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De igual forma na hipótese da existência de uma parede construída em alvenaria de 

tijolos cerâmicos de seis furos, medindo 6,00 m por 2,80 m de pé-direito, contando com a 

inserção de uma porta de 80 cm x 210 cm e uma janela de 2,50 m x 1,50m, a área de 

alvenaria para efeito de cálculo será:  

 

 

Área Total = 6,00 m x 2,80 m = 16,80 m² 

Área de desconto da porta = 0,80 m x 2,10 m = 1,68 m² < 2,00 m².  

Área a ser descontada = 0,00 m² 

Área de desconto da janela = 2,50 m x 1, 50 m = 3,75 m² > 2,00 m², logo haverá de ser 

descontada uma área de 2,00 m², caso seja utilizado o critério adotado pelo TCPO, 

portanto, critério que o orçamentista utilizará e que define uma sequência de roteiro 

para que um serviço seja quantificado, visando-se o pagamento ao construtor. 

Desconto = 3,75 m² – 2,00 m² = 1,75 m². 

Área de alvenaria = 16,80 m² - 0,00 m² – 1,75 m² = 15.05 m². 

 

Por conseguinte, um orçamentista se defronte, por exemplo, com uma obra em que 

terá uma parede de 4,00 m x 2,80 m = 11,20 m² e porta de 0,70 m x 2,10 m = 1,47 m². A área 

da parede, fisicamente, falando é a mesma, contudo depende do critério de medição utilizado. 

Admitido o uso do ORSE, conforme seu critério, todos os vãos serão descontados. Logo, para 

efeito da formação do preço do serviço, tem-se:  

Área de medição = 11,20 m² - 1,47 m² =9,73 m². 

Resultado este que seria também o mesmo na hipótese de utilização do banco de 

dados do SINAPI. Observar que cada um tem seu banco de dados, ou seja, sua própria 

composição para cada tipo de serviço, o que pode e deve ocorrer também para sua empresa. 

As caixas ou caixilhos e alizares devem ser adquiridos em conformidade com os vãos, 

ou seja, tomando-se, como exemplo, o caso dos alizares que devem ser acrescentados, no 

mínimo, 10 cm para as cabeças e 5 cm para as pernadas. 
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Figura 6.24 – Detalhe construtivo do sistema de fixação 
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Fonte: do Autor 
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         Figura 6.25 – Detalhe construtivo 

 

 

)() ()(

)() ()(

5,0

2

cabeçalivrevãopernada

pernadalivrevãocabeça

ehh

e



 

 

     Fonte: do Autor 
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Figura 6.26 – Detalhe construtivo 
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Fonte: do Autor 

Os pregos, para armação das pernadas e cabeças, não podem ser esquecidos, assim 

como os chapuzes, pregos, tipo asa-de-mosca, parafusos e buchas plásticas para fixação das 

caixas ou caixilhos. No entanto, muitos profissionais, atualmente, têm preferido o uso de 

pregos para fixação das caixas ou caixilhos, eliminando, por conseguinte, a utilização dos 

chapuzes, sua imunização e pregos, tipo asa-de-mosca. Nos dias atuais, porém, têm sido 

utilizados produtos em PVC, alumínio e aço em substituição à madeira que, em termos de 

produtividade, são vantajosos. 
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Os levantamentos de folhas de madeira, com dimensões padronizadas, para janelas e 

portas, exceto os basculantes, são feitos pelas quantidades unitárias, enquanto as dobradiças 

por pares, sendo que esta especificada do tipo “palmela”, quando utilizadas em folhas de 

portas e janelas projetadas para abrirem a 180
o
, caso das folhas dos quartos, salas ou terraços, 

por exemplo. Os trincos e fechaduras são quantificados por unidade, observando-se aquelas 

que serão utilizadas internamente e externamente. No caso específico das utilizadas 

externamente, caso dos trincos, devem ser providas de bolas fixas para o lado externo e 

interno móvel, porém as internas com alavancas ou de bolas móveis. Contudo, aquelas 

destinadas ao uso em dependências sanitárias são normalmente utilizadas com avisos de 

ocupado, do lado externo, em edificações de uso público. No entanto, em edificações de uso 

privado, utilizam-se bolas ou alavancas. 

Cuidados especiais devem ser tomados pelos assentadores de esquadrias, quanto aos 

vãos irregulares encontrados normalmente nos vão da obra, ou seja, onde são encontrados os 

desaprumos e ausência de planicidade nas prumadas. Quando utilizado blocos de concreto 

estrutural ou de vedação, para que não haja esse tipo de problema é recomendável ser 

utilizado o gabarito limitador de vãos, confeccionados de acordo com o vão de projeto, que 

serve como guia, proporcionando de forma correta a regularização tanto nas laterais quanto 

nas partes superior e inferior da alvenaria. Em muitos casos, porém, há necessidade de 

preenchimento de junta com espuma expansiva de poliuretano, visando corrigir erros dessa 

natureza, por sinal muito constante nos canteiros de obras. Observe-se que para a aplicação 

de espuma expansiva de poliuretano é necessário que tenham de 10 mm a 15 mm, para 

facilitar a inserção do bico aplicador de espuma de modo a facilitar sua expansão. 

Entretanto, caso haja preferência pela aplicação de espuma de poliuretano, hoje muito 

usada nas edificações, é fundamental observar as medidas precisas estabelecidas em projeto 

nos vãos deixados nos panos de paredes executados. 
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Figura 6.27 – Detalhe construtivo. Confeccionado de acordo com cada projeto 
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Fonte: do Autor 
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Figura 6.28 – Detalhe construtivo 
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Fonte: do Autor 
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Figura 6.29 – Detalhe construtivo 
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Fonte: do Autor 

As áreas dotadas de revestimento vertical com azulejos, porcelanato ou pastilhas, por 

exemplo, bem como as áreas de pisos, devem ser convenientemente calculadas, observando-

se as dimensões propostas no projeto arquitetônico. O mesmo não pode deixar de ser 

considerado para o revestimento das escadas, em que se leva em consideração o 

desenvolvimento de todo o piso e dos espelhos, assim como o emolduramento lateral. Nos 

revestimentos com azulejos e materiais semelhantes, não são descontados vãos inferiores a 2 

m². Contudo, em revestimentos com mármore, granito, ardósia, borracha, vinílicos ou 

madeira, dentre outros, são descontados os vãos superiores a 2 m². Havendo patamares, 

tomam-se as suas dimensões, para efeito do cálculo do material utilizado para revestimento. 

Deve ser prevista, ainda, uma quantidade adicional para cobrir as possíveis quebras 

porventura existentes. Quando utilizadas placas cerâmicas, constatam-se perdas na faixa de 5 

% a 10 %. 
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Antes da confecção do piso propriamente dito de uma determinada área, executa-se o 

contrapiso. Camada que tem a função de regularizar a base. Para o cálculo dos materiais 

componentes da argamassa para uso em contrapiso são estabelecidos, normalmente, levando-

se em consideração que esta seja feita no próprio local da obra ou, quando não, utilizando 

argamassa industrializada. Depende, portanto, da preferência dada pelo executor quanto à 

escolha. Para o primeiro caso é praxe o uso de um traço composto de cimento, areia e água na 

proporção de 1:4. Entretanto, na hipótese de haver preferência pelo uso da argamassa 

industrializada o consumo de materiais pode ser feito conforme a seguir, considerando-se 

uma área de 20 m², 3,5 cm de espessura, rendimento de 21,5 kg/m², tem-se: 75,25 kg/m². 

Logo: 75,25 kg/m² x 20 m² = 1.505 kg. Havendo a hipótese de perda, que é perfeitamente 

concebível num trabalho dessa natureza, um porcentual em torno de 4 %, tem-se: 1.505 kg x 

1.04 = 1.565,20 kg. Porém, cada saco com 30 kg, estabelece-se para efeito de aquisição para 

a área em estudo a necessidade de: 1.565,20 kg/30 kg = 52,17 ≈ 53 sacos de argamassa. 

Nas áreas de piso das dependências úmidas, como, por exemplo, banheiros, cozinhas, 

áreas de serviço, floreiras e sacadas, devem ser prevista a utilização de mantas asfálticas, que 

é que um impermeabilizante pré-fabricado à base de asfalto modificado com polímeros 

plastoméricos estruturada com “não tecido” de poliéster pré-estabilizado, evitando-se com tal 

aplicação as possíveis infiltrações tão inconvenientes nas edificações prediais. Da mesma 

forma, será providencial a aplicação dessas mantas asfálticas em outros locais, tais como: 

lajes, terraços, reservatórios, e piscinas. Para efeito de cálculo do consumo, deve-se prever 

um acréscimo de 15 % para cada m² de aplicação. Os fabricantes, normalmente, fazem sua 

apresentação em rolos de 1 m x 10 m e espessura de 3,4 m. Esse tipo de trabalho deve ser 

realizado mediante a contratação de firmas especializadas. Para elaboração de um projeto de 

impermeabilização será necessário: memorial descritivo e justificativo, desenhos e detalhes 

específicos, especificação dos materiais e dos serviços, planilha contendo quantidade de 

serviços e estimativa de custos. 

A seguir, relacionam-se as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), orientativas para utilização de impermeabilização: 

NBR 9574:1986 - Execução de impermeabilização; 

NBR 9575:2003  - Impermeabilização – seleção e projeto; 
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NBR 9686:2006 - Solução e emulsão asfáltica empregada como material de 

impermeabilização; 

NBR 9952:2007 - Manta asfáltica para impermeabilização. 

 

Figura 6.30 - Detalhe construtivo 
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     Fonte: do Autor 
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Figura 6.31 - Detalhe construtivo 

 

 

 

ocomprimentxuralxA ãopavimentaç   arg  10,1)(   

Fonte: do Autor 

Quando o trabalho de pavimentação for realizado em áreas externas, por exemplo, 

normalmente, são utilizados elementos de concreto batizados de bloquetes que são blocos de 

pisos intertravados de concreto, podendo tomar o formato hexagonal. Estes, segundo a ABNT 

NBR 9781:2013 - Peças de concreto para pavimentação — Especificação e métodos de 

ensaio, possuem duas categorias de resistência à compressão, ou seja: 35 MPa e 50 MPa com 

espessuras de 6 cm, 8 cm e 10 cm. Esta norma estabelece os requisitos e métodos de ensaio 

exigíveis para aceitação de peças de concreto para pavimentação intertravada sujeita ao 

tráfego de pedestres, de veículos dotados de pneumáticos e áreas de armazenamento de 

produtos. 
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Para o cálculo da quantidade necessária desses elementos, estabelece-se o seguinte 

roteiro: 

 Área da peça 

2

33 2

)(
aresta

peça

l
A 

 

 Quantidade de peças por m² 

 

Q(peças/m²) = 1/A(peça) 

 

 Quantidade de peças 

 

Q(pavimentação) = A(pavimentação) x Q(peças/m²) 
 

São também bastante utilizados os pavers que são blocos pré-fabricados de concreto 

e utilizados para fazer pisos intertravados, por exemplo, em praças, portos, passeios 

públicos, ruas, estacionamentos, dentre outros. Suas dimensões são normalmente 

encontradas nos fabricantes, conforme a seguir: 16 faces – 23 cm x 13 cm x 6 cm; 16 faces – 

23 cm x 13 cm x 8 cm – 38 peças por m².  

Assim, peças com dimensões 25 cm x 25 cm x 6 cm são necessárias 18 peças por m². 

Caso seja utilizado piso intertravado modelo onda 16 faces 11 cm x 22 cm x 6 cm ou 11 cm x 

22 cm x 8 cm são necessárias 39 peças por m². Caso haja escolha pelo piso intertravado 

modelo retangular 10 cm x 20 cm – 50 peças por m² e quanto ao piso intertravado modelo 

raquete 7,5 cm x 11,5 cm x 6 cm – 53 peças por m². 

É importante lembrar o uso, principalmente em áreas ajardinadas, de um elemento de 

concreto denominado de pisograma, utilizados para conservar a grama nas áreas de passagens 

e estacionamentos de veículos, usado com o objetivo de drenar o solo e, além do mais, 

dispensa contrapiso e rejunte. Normalmente, possuem dimensões de 50 cm x 50 cm ou 60 cm 
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x 45 cm e espessura de 8 cm a 9 cm, consumo de 4 peças por m² e 3,7 peças por m², 

respectivamente. 

Nos serviços de assentamento de pavimentos intertravados o orçamentista deve prever 

os materiais, equipamentos e mão de obra (calceteiro e servente), estabelecer a programação 

das seguintes etapas: reforços necessários, regularização e compactação da base, 

equipamentos utilizados (placa vibratória ou rolo compactador), pó de brita ou areia para 

assentamento (espessura de 3 cm a 5 cm), utilização de tubos guias, colocação e 

assentamento dos elementos. 

Para as composições de serviço de assentamento de cerâmica esmaltada com pasta de 

cimento colante, deve-se em princípio considerar os seguintes insumos básicos, objeto da 

Tabela 6.25, resultante da composição da Ficha 56 e Ficha 72 (COÊLHO, 2011). 

Tabela 6.25 - Assentamento de cerâmica esmaltada com pasta de cimento colante 

Insumo Unidade Coeficiente  

Cerâmica esmaltada m² 1,05 

Cimento colante em pó kg 4,50 

Pedreiro/Azulejista/ Ladrilhista h 0,30 

Ajudante  h 0,30 

Fonte: do Autor 

Além disso, para as referidas áreas, deve-se determinar o consumo necessário para 

rejuntamento nas juntas de assentamento, atendendo às recomendações dos fabricantes, visto 

que para cada tipo de piso e revestimento existe um tipo de rejuntamento específico, 

normalmente, fornecido em embalagens plásticas de 1 kg e 5 kg e em caixas de 2 kg. 
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Tabela 6.26 - Rejuntamento (consumo em g/m²) 

Tamanho da 

cerâmica 

(mm) 

Largura da junta 

(mm) 

2 4 5 7 8 10 

115 x 115 x 10 477 953 1,191 1,668 1,906 2,383 

150 x 150 x 8 292 585 731 1,023 1,169 1,462 

200 x 200 x 8 

200 x 200 x 10 

219 

274 

438 

548 

548 

685 

767 

959 

877 

1,096 

1,096 

1,370 

200 x 300 x 8 

200 x 300 x 10 

183 

228 

365 

457 

457 

571 

639 

799 

731 

913 

913 

1,142 

330 x 330 x 8 

330 x 330 x 10 

133 

166 

266 

332 

332 

415 

465 

581 

531 

664 

664 

830 

450 x 450 x 8 

450 x 450 x 10 

  

244 

304 

341 

426 

390 

487 

487 

609 

Fonte: QUARTZOLIT, 2014 

Uma maneira prática, porém, deve ser praticada pelo orçamentista quando da 

necessidade de previsão da quantidade de argamassa industrializada, isto é, conhecer o 

rendimento médio do saco fornecido pelo fabricante, que, normalmente, a cada saco de 20 kg 

usa-se para 4 m². Assim, havendo uma área de 60 m², onde fora previsto em projeto o 

assentamento de piso cerâmico, serão necessários: 60 m²/4 sacos x m² = 15 sacos. 

Para o rejuntamento, deve-se expressar o cálculo pelo seguinte roteiro para o cálculo 

necessário da quantidade de rejunte a ser adquirida, considerando-se, no entanto, sempre um 

fator de rejuntamento que em média pode ser de 1,70. Portanto, conhecendo-se: 

1) Base da placa = 460 mm; 

2) Altura da placa cerâmica = 460 mm; 

3) Espessura da junta de assentamento = 8 mm; 
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4) Largura da junta de assentamento = 10 mm. 

Encontra-se:  

. 

Contudo, aplicando-se o fator de rejuntamento, tem-se: 0,348 x 1,70 = 0,59 kg/m². 

Os forros podem ser de madeira, termoacústicos, lã de vidro, metálicos, isopor, gesso 

etc. Os de madeira são executados normalmente de angelim, cedrinho, freijó, ipê, dentre 

outras essências. Os forros de gesso são constituídos de placas de gesso e apresentam as 

seguintes características técnicas, de acordo com o mostrado na Tabela 6.26. A fixação dessas 

placas é feita mediante o uso de arame galvanizado n
o
 18 embutido nas bordas. 

Figura 6.32- Detalhe construtivo 
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Fonte: do Autor 

Tabela 6.27 - Características técnicas das placas de gesso para forros 

Dimensões 

(mm) 

Espessura 

das bordas 

(mm) 

Espessura 

central 

(mm) 

Peso da 

placa 

(kg) 

Cor 
Resistência ao 

fogo 
Isolamento 

600 x 600 30 12 a 16 

4, 5  

a  

6,0 

Branco Incombustível Térmico 

  Fonte: do Autor 

Tabela 6.28 - Características técnicas das lâminas de PVC para forros 

Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

6000 100 8 

6000 200 10 

Fonte: do Autor 

Visando a montagem das lâminas de PVC para forros, é importante que o 

orçamentista leve em consideração a necessidade dos seguintes itens adicionais para efeito de 

custos. 
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Tabela 6.29 – Cálculo dos acessórios para montagem das lâminas de PVC para forros 

Item Relação 

Arame 1 kg para cada 40 m² 

Rebite 7 rebites para cada m² 

Perfil 1 perfil a cada 70 cm 

Parafuso 

5,0

6    xcantoneiradeQuantidade
 

Bucha 

5,0

6    xcantoneiradeQuantidade
 

   Fonte: do Autor 

No tocante aos rodapés e rodaforros, deve ser considerado o perímetro, porém 

descontados todos os vãos, enquanto para as soleiras externas e peitoris adiciona-se em todos 

os vãos o correspondente a 10 cm. Para as soleiras internas, adiciona-se para todos os vãos o 

correspondente a 5 cm. 

Seja o caso de uma reforma a ser feita em um escritório de arquitetura onde foram 

especificados rodapés cerâmicos, ou seja, do mesmo material do piso em substituição ao de 

madeira desgastada por térmitas. Calcule o número de placas a serem acrescentadas ao 

pedido de compras, sabendo-se que a altura do rodapé é de 0,10 m, 0,40 m x 0,40 m, a placa 

cerâmica e comprimento real do uso de rodapés de 28,20 m. 

Para esse cálculo, utiliza-se o seguinte roteiro: 
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1. verifica-se a altura da cerâmica e calcula-se o número de pedaços em função 

da altura desejada do rodapé; 

2. definido isso, com o número de pedaços cerâmicos resultantes, multiplica-se 

este pela dimensão da base da placa; 

3. mensura-se o comprimento útil do escritório de arquitetura; 

4. por fim, divide-se o perímetro útil do escritório de arquitetura pelo número de 

pedaços cerâmicos e pela dimensão da base da placa. 

 

Assim, tem-se: 0,40/0,10 = 4 pedaços obtidos pelo corte com uma serra mármore, 

ferramenta mais conhecida nos canteiros de obras por sua marca Makita. Sendo, então, 0,40m 

a dimensão da base da placa, ter-se-á: 4 x 0,40 m = 1,60 m. Finalmente, de posse, do 

comprimento real a ser colocado o rodapé que é de 28,20, divide-se este pelo número de 

pedaços cerâmicos calculados e pela dimensão da base da placa, ou seja: 

) 88,2: (1863,17
 40,04

 20,28 2msejaou
mx

m
Número cerâmicasplacas 

 

Nos projetos de arquitetura, tem-se aplicado os rodapés cujos perfis são feitos de 

poliestireno de alta densidade, cujas barras são facilmente aplicadas, normalmente, são 

fornecidas em 15 mm x 10 cm x 2,40 m, ou outras dimensões, de acordo com a área a ser 

aplicada e, por conseguinte, de cada fabricante. Sua instalação pode ser feita com cola, trava 

click ou prego. O pote de cola de 1 kg rende 20 m lineares em média. Quando utilizada as 

travas click, deve-se estabelecer 5 travas por barra, espaçadas a cada 40 cm. Recomenda-se o 

uso de parafuso nº 5 acompanhado de buchas, pois estes não são fornecidos. 
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  Figura 6.33 - Detalhe construtivo 
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Fonte: do Autor 

 

 

 

 

 

 



208 

 

Figura 6.34 - Detalhe construtivo 
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Fonte: do Autor 
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Figura 6.35 - Detalhe construtivo 
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Fonte: do Autor 
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Figura 6.36 - Detalhe construtivo 
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Fonte: do Autor 
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Figura 6.37 - Detalhe construtivo 

 

 

10,0) ()(

)  ()(

) () ()(







livrevãopeitoril

vidrosdosparciaisvidro

livrevãolivrevãobasculante

AA

hA





 

    Fonte: do Autor 
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Figura 6.38 - Detalhe construtivo 
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Fonte: do Autor 
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As áreas de coberturas devem ser consideradas em projeção horizontal, apenas para 

pequenas áreas, ou seja, com pequenas inclinações pode ser desconsiderada para efeito de 

cálculo a área do plano inclinado. As inclinações das coberturas são dadas pela seguinte 

relação; I (%) = h/(Lvão+ b1 + b2), sendo: I ângulo de inclinação do telhado em graus; h altura 

(m) e Lvão largura ou vão mais o(s) beiral (is) (m). A área de projeção horizontal nos fornece:  

Área de projeção horizontal (m²) = A (m) x Comprimentofiadada cobertura(m) 

 

Figura 6.39 - Coberturas. Área do plano inclinado 

 

                                                                 Cfaixa 

       h 

 

 

 

e 

 

b1                           L vão                             b2 

 

A 

 

 

 

Tratando-se, no entanto, de grandes áreas é conveniente a existência de um 

coeficiente de correção, tendo em vista a inclinação da cobertura que, multiplicado pela sua 

área de projeção horizontal, possa se obter a área do plano inclinado, para efeito de 
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levantamento de materiais e mão de obra. Contudo, muitas empresas e profissionais 

autônomos já consideram contidos tais coeficientes nas composições, o que se torna inviável 

admitir um novo coeficiente. 

 

Área do plano inclinado = Área de projeção horizontal x Coeficiente de 

correção 

Tabela 6.30 – Coeficiente de correção em função do ângulo de inclinação da cobertura 

Inclinação 

(%) 

Graus 

(
o
) 

Coeficiente 

de correção 

Inclinação 

(%) 

Graus 

(
o
) 

Coeficiente 

de correção 

15 08
o
31’ 1,011 31 17

o
13’ 1,047 

19 10
o
45’ 1,018 33 18

o
15’ 1,053 

21 11
o
51’ 1,022 35 19

o
17’ 1,059 

23 12
o
57’ 1,026 39 21

o
18’ 1,073 

25 14
o
02’ 1,031 41 22

o
17’ 1,081 

27 15
o
06’ 1,036 43 23

o
16’ 1,089 

29 16
o
10’ 1,041 45 24

o
13’ 1,097 

Fonte: PINI, 2007 

Considere o projeto de uma cobertura medindo 8 m x 20 m, pertencente a um galpão, 

onde será instalada uma oficina mecânica. 

Diante disso, pode-se estabelecer o seguinte roteiro de cálculo: 

 Cálculo da área coberta 

8 m x 20 m = 160,00 m²  

 Correção da área em planta 

A área inclinada, portanto, para um ângulo de inclinação da cobertura admitida em 

35%, tendo em vista a Tabela 6.30, será: 160,00 x 1,059 = 169,44 m². 

 Consumo de telha a ser utilizada 
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Considerando-se que o tipo de telha cerâmica escolhida recaia sobre o tipo colonial, 

onde o rendimento especificado é de 25 peças por metro quadrado, conforme catálogo do 

fabricante, pode-se estimar o consumo em: 169,44 m2 x 25 telhas/m² = 4.236 telhas. 

 Cálculo do consumo corrigido 

É sempre providencial ser acrescida uma porcentagem sobre essa quantidade 

prevendo eventuais quebras, por exemplo, em torno de 5%, ou seja: 4.236 x 1,05 = 4.447,80 

≈ 4.448 telhas.  

Existem profissionais que utilizam, na prática, coeficientes já consagrados na 

construção civil, de acordo com tipo do material utilizado. Entretanto, no cálculo da área 

efetiva de recobrimento, devem ser levados em consideração os coeficientes preconizados na 

Tabela 6.31. 

Tabela 6.31 - Coeficientes de correção para áreas de recobrimento 

Material da cobertura Procedimento 

Colonial  Área efetiva em planta x 1,35 

Metálica  Área efetiva em planta x 1,05 

Marselha  Área efetiva em planta x 1,25 

Fibrocimento  Área efetiva em planta x 1,05 

Fonte: do Autor 

Tabela 6.32 – Rendimento de telhas cerâmicas 

Tipo 
Rendimento 

(peças/m²) 

Inclinação mínima 

(%) 

Colonial 25 25 

Paulista  25 25 

Plan  24 25 

Francesa  16 40 
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Romana  16 30 

Portuguesa  
13 (italiana) 

16 (portuguesa) 
30 

Plana  35 45 

                     Fonte: PINI, 2008 

No cálculo da quantidade de telhas para utilização em um telhado, deve-se levar em 

consideração o rendimento, valor este fornecido pelo fabricante. Assim, de posse desse dado, 

basta multiplicar pela área da cobertura especificada em projeto, evidentemente, 

considerando a inclinação, as extensões dos beirais e as devidas sobreposições. 

Considerando-se, para efeito de cálculo, o rendimento de 35 peças/m² (telha Plana), valor 

preconizado na Tabela 6.32, para uma área considerada de 150 m², ter-se-ia: 150 m² x 35 

peças/m² = 5.250 telhas. Quanto às cumeeiras são consideradas 3 peças por metro linear.  

Figura 6.40 - Detalhe construtivo 
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Fonte: do Autor 
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Figura 6.41 – Detalhamento das peças de uma estrutura de madeira para cobertura e 

exemplificação da peça denominada de galga 

 

 

 

 

 

Fonte: do Autor 

Para o cálculo da altura de uma cumeeira, caso da de duas águas mostradas na Figura 

6.40, medindo 9 m de largura e inclinação admitida de 30 %, tem-se: 9/2 x 0,3 = 1,35 m.  

Para efeito de execução de telhados, faz-se necessário a utilização de procedimentos 

denominados de galga que é o estabelecimento da distância máxima entre as faces superiores 

de duas ripas. Contudo, sempre a galga inicial assume um valor diferenciado em relação ao 



219 

 

da galga normal para o restante do telhado. Esta, por sua vez, mede a distância da face 

superior ao segundo ripão à face inferior da testeira.  Na realidade é a primeira ripa, e sempre 

durante a fase executiva será coadjuvada por outra ripa colocada sobreposta, portanto mais 

alta que as outras, objetivando com tal procedimento que todas as telhas alcancem a mesma 

inclinação. A galga, no entanto, é decorrente do tipo de telha especificada no projeto, pois é o 

fabricante que estabelece a galga mínima, média, máxima e a inicial. Com a galga, evitam-se 

cortes desnecessários referentes às telhas e cumeeiras, assim como fornece informações para 

o cálculo do número de ripas, focando a orçamentação. 

 Para efeito de cálculo da galga, inicialmente, toma-se, como exemplo, a distância 

entre a segunda ripa e a ripa da cumeeira e divide-se pela galga máxima. O resultado será o 

número de fiadas. Prosseguindo-se no cálculo, divide-se a mesma distância encontrada retro 

pelo número de fiadas e, então, encontra-se o valor da galga média, valor a ser utilizado pelo 

executor. Lembrar que o distanciamento máximo entre as terças intermediárias deverá ser de 

1,50 m, assim como os caibros de 0,50 m entre eixos e que o posicionamento das ripas 

quando da colocação no telhado deverá o executor dar o início a partir da cumeeira até chegar 

ao beiral. 

Para o cálculo dos materiais necessários para a confecção de uma cobertura com 

telhas de barro, tem-se: 
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Figura 6.42 – Detalhe construtivo 

 

 
 

Fonte: do Autor 

 

Demonstrando-se mais detalhadamente um exemplo: admita-se a necessidade de se 

cobrir uma área com as seguintes dimensões 1,77 m x 3,90 m. 
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Figura 6.43 – Detalhe construtivo 

 

Espaçamento entre ripas de 0,10 m (três ripas por telha) 

 
 

Fonte: do Autor 

No tocante, porém, ao cálculo das telhas será necessário escolher o fabricante para 

então ser definido o modelo de acordo com projeto arquitetônico. A Tabela seguinte dá 

algumas dicas para essa escolha.  

Tabela 6.33 – Especificações técnicas 

Tipo 
Peso  

(kg/peça) 

Rendimento 

(peças/m²)  

Inclinação 

mínima 

(%) 

Francesa 2,6 16 30 

Portuguesa 2,6 16 30 

Italiana 3,1 13,5 30 

Americana 3,1 11,5 30 

Romana  2,6 16 30 

Plan   26 20 

Cumeeira  2,5 3 peças/m  
Fonte: Cerâmica Forte 
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Os encaliçamentos são medidos em metros lineares, mediante os comprimentos reais 

dos beirais, cumeeiras, espigões e rincões. 

Tabela 6.34 - Quantificação de materiais para telhados com estrutura de madeira 

PLANILHA PARA O CÁLCULO DE VIGAS, CAIBROS, RIPAS, CHAPUZES E 

ACESSÓRIOS DE UM TELHADO COM ESTRUTURA DE MADEIRA 

MADEIRAMENTO 

IT
E

M
 

DESCRIÇÃO 

S
E

Ç
Ã

O
 (

m
²)

 

C
O

M
P

R
IM

E
N

-

T
O

 (
m

) 

Q
U

A
N

T
ID

A
D

E
 

C
U

B
A

G
E

M
 

(m
³)

 

Á
R

E
A

 D
O

 

T
E

L
H

A
D

O
 

(m
²)

 

C
O

E
F

IC
IE

N
T

E
 

(m
²/

m
³)

 

OBSERVA-

ÇÃO 

1 Linha        

2 Pendural        

3 Tirante        

4 Perna        

5 Asna (escora)        

6 Frechal        

7 Cumeeira        

8 Caibros        

9 Ripas        

10 Chapuz        

11 Outros         

ACESSÓRIOS 

Item Descrição  Seção Comprimento 

(m) 
Quantidade Material Observação 



223 

 

1 Estribo      

2 
Parafuso com 

porca e arruelas 
     

3 Prego      

4 Outros       

Fonte: do Autor 

Normalmente, quando o projetista especifica telhas de vidro, são utilizadas por 

promoverem maior difusão de luz e por serem peças transparentes ou translúcidas, buscando 

com isso proporcionar recintos claros, adequadamente iluminados e por proporcionar uma 

arquitetura mais aconchegante. As telhas de vidro são adequadas para serem usadas em 

conjunto com as telhas cerâmicas e quando especificadas considerar suas dimensões tais 

como: comprimento, largura, espessura, peso (kg), modelo e consumo por metro quadrado. 

Para efeito de cálculo, devem ser levados em consideração, alguns dos modelos disponíveis 

no mercado. 

Tabela 6.35 – Características das telhas de vidro 

Descrição do 

Modelo 

Dimensão 

(cm) 

Quantidade de 

peças por m² 

Peso  

(kg) 

Americana  43 x 26 12 3,20 

Francesa Carioca 42 x 24 16 2,80 

Francesa Paraná 39 x 22 17 2,20 

Romana T 13 44 x 25 14 2,70 

Italiana  40 x 24 14 2,70 

Colonial canal 50 x 19 x 15 12 2,30 

Plan Mineira 43 x 14 x 11 24 1,60 

Fonte: http//revista.construcaomercado.com.br/guia/habitação-financiamento-imobiliario/108/telhado-de-vidro-

177471-1.asp 

Existe também no mundo do paisagismo a utilização de pérgulas que são estruturas 

com vigamento regular que se constrói com um teto vazado, em áreas externas das 

edificações. Podem ser construídos em madeira, ferro ou concreto. Esses elementos se 

destacam dando charme às áreas projetadas, normalmente em jardins e quintais, pela sua 
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imponência e sua compatibilização com o projeto arquitetônico. Não esquecer também dos 

caramanchões que fazem parte também dos jardins, contudo geralmente construído em 

madeira. 

Para os serviços de pintura, devem ser observados alguns critérios básicos como, por 

exemplo: para a caiação, a área efetiva e sem descontos nos vãos inferiores a 4 m²; para a 

tinta látex óleo, a área efetiva de pintura, enquanto para a tinta látex esmalte, a área total, 

porém sem descontos de vãos inferiores a 2 m². 

Quadro 6.8 - Estimativa do consumo de produtos para serviços de pintura 

DESCRIÇÃO 

Fundo Massa Acabamento 

 

galãoporenton

demãosdenxÁrea o

  dimRe

   
 

galãoporenton

demãosdenxÁrea o

  dimRe

   
 

galãoporenton

demãosdenxÁrea o

  dimRe

   
 

Fonte: do Autor 

Para quantificar o material necessário a uma pintura, basta seguir as etapas descritas 

no Quadro 6.9, a saber: 

Quadro 6.9 - Consumo do material para serviços de pintura 

PLANILHA PARA O CÁLCULO DO MATERIAL PARA SERVIÇOS DE PINTURA 

Item Descrição 
Área 

(m²) 

Número 

de demãos 

Rendimento 

por demão 

(m²/galão) 

Consumo 

(galão) 
Observação 
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Fonte: do Autor 

O número de demãos varia de acordo com o que se pretende pintar. Normalmente, 

duas demãos são suficientes para se alcançar a cobertura desejada. Obviamente, poderá ser 

necessário um número maior de demãos, haja vista o número de demãos dependerem, em 

muito, do tipo e estado da superfície e da cor aplicada. De um modo geral, considera-se uma 

demão para seladores e fundos, e duas demãos para massa e acabamento. Quanto maior a 

qualidade da tinta, menos demãos serão utilizadas. Optar pela escolha quanto à compra pelo 

galão de 3,6 L ou pela lata de 18 L. Essa escolha, evidentemente, recairá sobre qual tipo do 

serviço pretendido, assim também da quantidade de demãos necessárias. 

Cada produto possui um rendimento que também é afetado pelo tipo de superfície em 

que é aplicado, porém, de uma maneira geral, admitem-se os valores preconizados na Tabela 

6.36. Como exemplo, um galão utilizado no acabamento de uma dependência, segundo o 

fabricante, apresenta um rendimento por demão de 35 m² por galão. Caso haja necessidade de 

serem feitas duas demãos, somente 17,5 m² serão pintados. 

Tabela 6.36 - Rendimento por demão de produtos para serviços de pintura 

Descrição Rendimento por demão 

Massa 8 m² por galão 

Selador 20 m² por galão 

Acabamento  35 m² por galão 

Fonte: do Autor 

 



226 

 

Seja um quarto de dormir de uma residência com 3 m de largura, 5,8 m de 

comprimento e 3 m de pé-direito. Qual a quantidade de galões necessários para a pintura de 

acabamento, admitindo-se a utilização desta com Látex PVA? 

Quadro 6.10 - Cálculo do material para serviços de pintura 

PLANILHA PARA O CÁLCULO DO MATERIAL PARA SERVIÇOS DE 

PINTURA 

 

Item Descrição 
Área 

(m²) 

Número 

de 

demãos 

Rendimento 

por demão 

(m²/galão) 

Consumo 

(galão) 
Observações 

1 

Pintura de 

acabamento 

com Látex 

PVA 

70,2 2 35 4 

1- Cada galão 

contém 3,6 

litros; 

2- Uma lata 

de 18 litros 

contém 5 galões 
Fonte: do Autor 

 

Quadro 6.11 - Sistema de medição de pintura 

Descrição  Quantificação 

(m²) 

Caixilhos em geral Área do vão x 2 

Caixilhos com venezianas Área do vão x 5 

Caixilhos de ferro Área do vão x 2 

Janelas Área do vão x 3 

Portas Área do vão x 3 

Venezianas Área do vão x 3 

Elementos vazados Área do vão x 5 

Grades e telas Área do vão x 3 

Nota: 

Caso haja na estrutura arcos, prever 30 % de acréscimo. 
Fonte: do Autor 

Quadro 6.12 - Quantificação do material de pintura 

Quantidade Descrição 
Embalagem 

Lata Galão Outros 

     

     

     

     

     
Fonte: do Autor 
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Quadro 6.13- Quantificação do material complementar de pintura 

Descrição Quantidade 
Embalagem 

Lata Galão Outros 

     

     

     

     

     
Fonte: do Autor 

Em pinturas sobre forro de gesso, por exemplo, é fundamental que haja aplicação de 

selador acrílico. Em seguida, aplicar massa corrida e, finalmente, outra demão de selador. 

Na finalização, devem-se aplicar três demãos de tinta látex PVA ou tinta acrílica. Lembrar 

na composição dos custos unitários também da inserção da mão de obra, lixa n° 150 e fita 

crepe. 

Finalmente, para as instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas e telefônicas, os 

exemplos seguintes complementam o estudo proposto neste trabalho. 

         Como exemplo, faça um levantamento dos materiais necessários para a execução dos 

serviços de abastecimento de água fria em uma edificação térrea, conforme figura abaixo. 
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Figura 6.44 – Sistema predial de água fria 

 
 

Fonte: do Autor 

Quadro 6.14- Relatório do material 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

1 Curva 90  soldável de 25 mm peça 2 

2 
Adaptador soldável com flanges livres para caixa 

d’água de 25 mm x 3/4” 
peça 1 

3 Luva com rosca de 3/4” peça 1 

4 Torneira de boia de 3/4” peça 1 

5 Caixa d’água de fibrocimento (1.000 litros) peça 1 

6 
Adaptador soldável com flanges para caixa d’água de 

32mm x 1” 
peça 3 

7 Joelho 90  soldável de 32 mm peça 2 

8 Tê 90  soldável de 32 mm peça 1 

9 
Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para 

registro de 32 mm x 1” 
peça 4 
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10 Registro de gaveta de 1” peça 2 

11 Joelho de redução 90  soldável de 32 x 25 mm peça 1 

12 
Tê de redução 90  soldável, com rosca na bolsa 

central de 25 mm x 1/2” 
peça 1 

13 Tê de redução 90  soldável de 25 mm x 20 mm peça 2 

14 Joelho 90  soldável de 20 mm peça 1 

15 Luva soldável com rosca de 20 mm x ½” peça 1 

16 Tê 90  soldável de 20 mm peça 1 

17 Joelho 90  soldável com rosca de 20 mm x 1/2” peça 2 

18 Nípel paralelo com rosca de 1/2” peça 3 

19 Engate flexível peça 3 

20 Joelho 90  soldável de 25 mm peça 3 

21 
Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para 

registro de 25 mm x 3/4” 
peça 1 

22 Registro de pressão com canopla de 3/4” peça 1 

23 Luva soldável com rosca de 25 mm x 3/4” peça 1 

24 
Joelho de redução 90  soldável com rosca de 25 mm 

x 1/2” 
peça 1 

25 Tubo de PVC rígido soldável de 25 mm vara 2 

26 Tubo de PVC rígido soldável de 32 mm vara 2 

27 Tubo de PVC rígido soldável de 20 mm vara 1 

28 Fita veda-rosca de 18 mm x 10,00 peça 3 

29 Lixa d’água nº 320 folhas 4 

30 Adesivo plástico para tubos de PVC rígido bisnaga 3 
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31 
Lavatório de louça branca, tamanho médio e tipo 

suspenso (1 torneira) 
peça 1 

32 Caixa de descarga de embutir e com espelho retangular peça 1 

33 Bacia sanitária de louça branca peça 1 

34 Bidê de louça branca (3 registros) peça 1 

35 Chuveiro completo de 1/2” peça 1 

36 Saboneteira de louça branca de tamanho grande peça 1 

37 Saboneteira de louça branca de tamanho pequeno peça 1 

38 Porta-papel de louça branca peça 1 

39 Porta-toalha de louça branca peça 1 

40 Cabides de louça branca peça 2 

41 Torneira para lavatório de 1/2” peça 1 

42 Armário de banheiro de plástico de 0,35 x 0,45 m peça 1 

Fonte: do Autor 

Tabela 6.37 - Caixas d’ água em fibra de vidro 

Diâmetro 

(m) 

Altura 

(m) 

Volume em 

(litros) 

Tampa Boca Base Sem Tampa Com Tampa 

250 0,92 0,88 0,73 0,55 0,64 

310 1,02 1,00 0,76 0,61 0,68 

500 1,17 1,14 0,98 0,57 0,70 

1.000 1,47 1,44 1,14 0,82 0,98 

1.500 1,73 1,71 1,48 0,72 0,99 
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2.000 1,86 1,82 1,50 1,00 1,20 

3.000 2,19 2,16 1,83 1,40 1,26 

5.000 2,35 2,29 1,83 1,65 1,90 

10.000 3,00 2,88 2,40 2,00 2,30 

Fonte: HIDROFIBER, 2008 

Segundo a ABNT NBR 5626:1998, nos casos específicos de uma residência 

unifamiliar, o consumo per capita é de 150 L/dia. No entanto, considerando-se os casos de 

edifícios residenciais multifamiliares esse consumo per capita é de 200 L/dia. 

Tabela 6.38 - Estimativa do consumo diário predial 

Descrição 
Consumo 

(Ltros/dia) 
Unidade 

Hospitais 
250 Por leito 

Cinemas e teatro 2 Por lugar 

Escritórios 50 Per capita  

Residências 150 Per capita 

Apartamentos 200 Per capita 

Edifícios públicos ou comerciais 50 Per capita 

Alojamentos provisórios  80 Per capita  

Casas populares  120 Per capita 

Casas rurais 120 Per capita 

Quartéis 150 Per capita 

Cavalariças 100 Por cavalo  

Jardins 1,50 Por m² 

Escolas – externatos 50 Per capita 

Escolas – semi-internatos 100 Per capita 
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Escolas – internatos 150 Per capita 

Templos  2 Por lugar  

Restaurantes e similares 25 Por refeição 

Garagens  50 Por automóvel 

Lavanderia  30 Por kg de roupa seca 

Matadouros - animais de grande porte 300 Por cabeça abatida 

Matadouros – animais de pequeno porte 150 Por cabeça abatida  

Fábricas em geral (uso pessoal) 70 Por operário 

Postos de serviços para automóvel 150 Por veículo 

Hotéis (sem refeição e lavagem de roupa)                                                                              120 Por hóspede 

Mercados 5 Por m² 

Ambulatórios 25 Per capita 

Creches 50 Per capita 

Oficinas de costura 50 Per capita 

Orfanatos, asilos e berçários 150 Per capita 

Salões de conferências e similares  2 Por lugar 

Usinas de leite 5 Por litro de leite 

Fonte: ABNT NBR 5626:1998 
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Tabela 6.39 – Estimativa de consumo predial mensal 

Tipo de consumidor 
Consumo predial 

(m³/ mês) 

Shopping center 0,30 x área construída 

Bancos 0,30 x área construída 

Creches 0,27 x área construída 

Edifícios comerciais 0,25 x área construída 

Escolas de ensino médio e 

fundamental 
0,30 x área construída 

Lavanderias industriais 1,50 x kg de roupa seca 

Mercados 0,15 x área construída 

Supermercados 0,60 x área construída 

Museus e bibliotecas 0,02 x área construída 

Prédios de apartamentos 
(0,05 x área construída) + 

(3 x nº quartos) + (6 x nº banheiros) 

Residências 
(0, 04 x área construída) + 

(3 x nº quartos) + (4,5 x nº banheiros) 

Salões de hotéis 0,02 x área construída 

Restaurantes 0,55 x área construída 

Teatro, cinemas e auditórios 0,10 x área construída 

Piscinas 0,60 x área construída 

Garagens 1,50 x nº de autos 

Jardins e pátios 0,045 x área construída 
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Em áreas onde o fornecimento de água pela concessionária não é satisfatório, torna-se 

sempre o projetista prever reservatórios para dois dias de armazenamento. 

Tabela 6.40 – Dimensões de tubos x materiais 

DIMENSÕES DE TUBOS 

Tubos de aço-carbono galvanizado 

(Classe média) 

Tubos de PVC rígido 

(Linha soldável) 

Tubos de PVC rígido 

(Linha roscável)  

DN (ref.) DE(mm) DI(mm) e(mm) DE(mm) DI(mm) e(mm) DE(mm) DI(mm) e(mm) 

21  1/2 21,0 15,7 2,65 20 17,0 1,5 21,0 15,8 2,6 

27  3/4 26,5 21,2 2,65 25 21,6 1,8 26,5 20,7 2,9 

33 1 33,3 26,6 3,35 32 27,8 2,1 33,2 26,2 3,5 

42 1.1/4 42,0 35,3 3,35 40 35,2 2,4 42,0 34,6 3,7 

48 1.1/2 47,9 41,2 3,35 50 44,0 3,0 48,0 39,2 4,4 

60 2 59,7 52,2 3,75 60 53,4 3,5 60,0 50,6 4,7 

76 2.1/2 75,3 67,8 3,75 75 66,6 4,2 75,5 66,1 4,7 

89 3 88,0 79,5 4,25 85 75,6 4,7 88,3 78,7 4,8 

114 4 113,1 104,1 4,50 110 97,8 6,1 113,1 103,1 5,0 

DN – diâmetro nominal; (ref.) – diâmetro de referência; DE – diâmetro externo; DI - diâmetro 

interno; e – espessura da parede do tubo. 

De posse da Figura 6.42, relacione os materiais necessários à execução dos serviços 

de esgotos correspondentes a uma dependência sanitária posicionada no quinto andar de um 

prédio residencial. 
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Figura 6.45 – Esgotamento sanitário 

 

Fonte: do Autor 

   Quadro 6.15 - Relatório do material 

ITEM 
DESCRIÇÃO UND. QUANT. 

01 Caixa seca 100 mm x 100 mm x 40 mm 

peça 

1 

02 Caixa sifonada 100 mm x 150 mm x 50 mm 

peça 

1 

03 Válvula para lavatório 

peça 

1 

04 Sifão PL 1 roscável CIPLA 

peça 

1 

05 Joelho 90  soldável e com rosca de DN 40 x 1.1/4” 

peça 

1 
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06 Curva 90  curta de D N40 

peça 

1 

07 Tubulação de PVC rígido com pontas lisas de DN 40 

metro 

6 

08 Junção invertida de DN 50 x 50 

peça 

1 

09 Joelho 45  de DN 50 

peça 

1 

10 Joelho 90  de DN 50 

peça 

1 

11 Curva 45  longa de DN 50 

peça 

1 

12 Junção invertida de DN 75 x 50 

peça 

1 

13 
Tubulação de PVC rígido com ponta e bolsa com 

virola de DN 50 
m 

6 

14 
Tubulação de PVC rígido com ponta e bolsa com 

virola de DN 75 
m 

6 

15 Curva 90  curta de DN 100 

peça 

1 

16 Ligação para saída de vaso sanitário 

peça 

1 

17 Junção simples de DN 100 x 50 

peça 

1 

18 Tê sanitário de DN 100 x 100 

peça 

1 

19 
Tubulação de PVC rígido com ponta e bolsa com 

virola de DN 100 
m 

6 

20 Prolongamento para caixa sifonada 

peça 

1 
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  Fonte: do Autor 

De acordo com os projetos de instalações elétricas e telefônicas mostrados a seguir, 

quantifique os materiais a serem utilizados na execução destes. 

 

 

 

 

 

 

 

21 Anel de borracha de DN 50 

peça 

10 

22 Anel de borracha de DN 75 

peça 

2 

23 Anel de borracha de DN 100 

peça 

6 

24 Solução limpadora de 100 cm³ 
frasco 

plástico 

3 

25 Pasta lubrificante de 500 g 
frasco 

plástico 

1 

26 Adesivo plástico de 1 kg 
frasco 

plástico 

1 

27 Fita veda-rosca de 12 mm x 5,00 m 

peça 

1 
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Figura 6.46 – Instalações elétrica e telefônica. Detalhamento 

 

Fonte: do Autor 

Quadro 6.16 - Relatório do material 

ITEM 
DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

Instalações elétricas 

01 
Caixa estampada com fundo móvel, chapa nº 18 MSG 

– zincada a fogo de 100 mm x 100 mm x 50 mm 

peça 1 

02 Eletroduto de PVC rígido de Ø 16 mm (vara de 3m) vara 1 

03 Curva de PVC rígido de Ø 16 mm peça 1 

04 Luva de PVC rígido de Ø 16 mm peça 2 

05 
Caixa estampada, chapa nº 18 MSG – zincada a fogo 

de 50 mm x 100 mm x 50 mm 

peça 2 

06 Bucha de Ø16 mm peça 2 

07 Arruela de Ø 16 mm peça 2 
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08 Condutor Pirastic Super Antiflam de 1,5 mm² m 5,8 

09 Interruptor de embutir de uma tecla, simples peça 1 

10 Placa para interruptor com 1 tecla, simples peça 1 

11 Receptáculo de porcelana para lâmpada incandescente peça 1 

12 Lâmpada incandescente de 100 W/220 V un 1 

13 Globo esférico com complementos de fixação un 1 

14 Fita isolante peça 0,30 

15 Arame-guia de aço galvanizado Nº 18 BWG * kg 0,20 

Instalações Telefônicas 

01 Isolador tipo olhal peça 1 

02 
Curva de 180  (cento e oitenta graus) de PVC rígido 

de  25 mm 

peça 1 

03 Eletroduto de PVC rígido de Ø 25 mm (vara de 3 m) vara 1 

04  Bucha de Ø 25 mm peça 1 

05 Arruela de Ø 25 mm peça 1 

06 Curva 90  de PVC rígido de Ø 25 mm peça 1 

07 Luva de PVC rígido de Ø 25 mm peça 2 

08 
Caixa de saída, estampada chapa nº 18MSG – zincada 

a fogo de 50 mm x 100 mm x 50 mm 

peça 1 

09 Conjunto tomada padrão peça 1 

10 

Condutor de cobre eletrolítico recozido com 

isolamento de PVC na cor cinza, com diâmetro 

nominal de 2 x 0,60 mm (considerado somente a 

extensão interna dentro da edificação) 

 

m 

3 

11 Arame-guia de aço galvanizado Nº 18 BWG 
(6) 

kg 0,15 
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Nota:  

A Companhia Telefônica somente efetuará a instalação do fio F1 até a primeira caixa 

interna. A instalação de fiação interna de tomadas e aparelhagem serão de 

responsabilidade do assinante. 

 Fonte: do Autor 

Considere o trecho de um projeto de instalações elétricas de uma edificação, 

conforme mostrado na Figura 6.44, e quantifique os materiais. 

Figura 6.47 – Instalações elétricas 

 

Fonte: do Autor 

 

 

 

-------------- 
(6)

 Utilizam-se também as fitas ou cabos de aço em substituição aos arames. 
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Quadro 6.17 - Relatório do material 

PLANILHA PARA O CÁLCULO DO LEVANTAMENTO DE MATERIAIS 

TRECHO 

ELETRO- 

DUTO 

(mm) 

FASE 

(mm²) 

NEUTRO 

(mm²) 
RETORNO 

(mm²) 

PROTEÇÃO 

(PE) (mm²) 

OUTROS 

MATERIAIS 

i(d) -  1 (e) 
 20 – 

2,5m 

 2,5 – 

2,5m 

 1,5 – 

2,5m 

 2,5 - 

2,5m 

 1,5 - 

2,5m 

  2,5 – 2,5m 

1. Caixa estampada 

de fundo móvel de 

100mm x 100mm 

x 50mm – 2 

2. Bucha de  

20mm – 2 

3. Arruela de 

20mm – 2 

1 (e) – t3 
 16 – 2,2 

+ 2,7 = 

4,9m 

 2,5 – 

4,9m 

 2,5 - 

4,9m 
  2,5 – 4,9m 

4. Caixa estampada 

de 

50mmx100mmx5

0mm-1 

5. Curva 90  de 

PVC rígido de 

16mm – 1 

6. Luva de PVC 

rígido para engate 

de 16mm – 2 

7. Bucha de  

16mm – 2 

8. Arruela de  

16mm –2 

9. Tomada (2P + T) 

–1 

10. Placa para 

tomada (2P+T)-1 

1(e) – (t3 – 

t3) 

16 – 1,6 

+ 2,7 + 1,5 

= 5,8m 

 2,5 – 

5,8m 

 2,5 - 

5,8m 
  2,5 – 5,8m 

11. Caixa 

estampada de 

50mmx100mmx5

0mm – 2 

12. Curva 90  

de PVC rígido de 

16mm – 1 

13. Luva de 

PVC rígido para 

engate de 

16mm – 2 

14. Bucha de  
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16mm – 4 

15. Arruela de  

16mm – 4 

16. Tomada (2P+T) 

-2 

17. Placa para 

tomada (2P+T) -

2 

1(e) – int 

(e – t3) 

20 – 2,0 

+ 1,7 = 

3,7m 

16 – 

1,0m  

2,5 – 

3,7m 

1,5 – 

3,7m 

2,5 – 

1,0m 

2,5 – 

3,7m 

2,5 – 

1,0m 

1,5 - 3,7m 
2,5 – 3,7m 

2,5 – 1,0m 

18. Caixa estampada 

de 

50mmx100mmx

50mm-3 

19. Curva 90  de 

PVC rígido de 

20mm – 1 

20. Luva de PVC 

rígido para 

engate de 

20mm – 2 

21. Bucha de 

20mm – 2 

22. Arruela de 

20mm – 2 

23. Tomada (2P + T) 

- 2 

24. Interruptor com 

1 tecla, simples 

– 1 

25. Placa para 

tomada (2P + T) 

- 2 

26. Placa para 

interruptor com 

1 tecla, simples 

– 1 

27. Bucha de 

16mm – 4 

28. Arruela de 

16mm – 4 
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ELETRO-

DUTO 

(mm) 

LUVAS 

ADICIO

NAIS 

ARAME- 

GUIA 

(m) 

ELETRODUTO (VARAS) 

1(d) – 1(e) 

1(e) – t 3 

1(e) – (t3 – 

t3) 

1(e)-int(e)-

(t3-t3) 

20 

16 

 

16 

20 

16 

 

19,90 

 20 – 2,50 + 3,70 

(1) + (2) = 3 

 16 – 4,90 + 5,80 + 1,00 

(2) + (2) + (1) = 5 

Fonte: do Autor 
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Quadro 6.18 - Relatório do material 

RELAÇÃO DO MATERIAL 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL  UNIDADE QUANTIDADE 

1 Condutor Pirastic Super Antiflam   

1.1 Fase 2,5mm² = 17,9m m 18 

1.2 Neutro 2,5 mm² = 17,9m m 18 

1.3 Proteção 2,5 mm² = 17,9m m 18 

1.4 Fase 1,5 mm² = 6,2m m 7 

1.5 Neutro 1,5 mm² = 6,2m m 7 

1.6 Retorno 1,5 mm² = 3,7m m 4 

2 Eletroduto de PVC rígido (vara de 3m) vara 3 

2.1  20mm = 6,2m vara 5 

2.2  16mm = 11,7m   

3 Caixa   

3.1 Estampada com fundo móvel, chapa n  

18MSG – zincada a fogo de 100mm x 100mm x 

50mm 

peça 2 

3.2 Estampada chapa n  18 MSG – zincada a fogo 

de 50mm x 100mm x 50mm 

peça 6 

4 Bucha   

4.1 Bucha de  20mm peça 4 

4.2 Bucha de  16mm peça 10 

5 Arruela   

5.1 Arruela de  20mm peça 4 

5.2 Arruela de  16mm peça 10 

6 Curva 90  de PVC rígido   

6.1  20mm peça 1 

6.2  16mm peça 2 

7 Luva de PVC rígido para engate de eletrodutos   
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7.1  20mm peça 2 

7.2  16mm peça 4 

8 Interruptor   

8.1 Com 1 tecla, simples peça 1 

9 Tomada   

9.1 Tomada (2P+T) peça 5 

10 Placa   

10.1 Para interruptor com 1 tecla, simples peça 1 

10.2 Para tomada (2P+T)  peça 5 

11 Diversos   

11.1 Fita isolante – 19mm x 10m peça 2 

11.2 Arame-guia de aço galvanizado n 18 BWG kg 1 

11.3 Plafonier para pontos de luz no teto e globos de 

vidro, fechado, para lâmpadas incandescentes 

un 2 

Fonte: do Autor 

De acordo com o que preconiza a ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida: 2008, o 

número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos 

equipamentos elétricos que podem ser aí utilizados, observando-se no mínimo os seguintes 

critérios: 

Nas unidades residenciais e nas acomodações de hotéis, motéis e similares, o número 

de tomadas de corrente para uso não específico (tomadas de uso geral) deve ser fixado de 

acordo com o critério seguinte: 

 em banheiros, pelo menos um ponto de tomada junto ao lavatório;  

 e em cozinhas, copas e copas-cozinhas, no mínimo uma tomada para cada 3,50 m, ou 

fração de perímetro, sendo que acima de cada bancada com largura igual ou superior 

a 0,30 m deve ser prevista pelo menos uma tomada;  

 em subsolos, varandas, garagens e sótãos, pelo menos uma tomada;  
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 nos demais cômodos e dependências, se a área for igual ou inferior a 6 m² pelo menos 

uma tomada; se a área for superior a 6 m² pelo menos uma tomada para cada 5 mou 

fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível;  

 prever 1 ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência for igual ou inferior a 

2,25 m². Pode ser admitido que esse ponto seja posicionado externamente ao cômodo 

ou dependência, a até 0,80 m no máximo de sua porta de acesso; 

 1 ponto de tomada, se a área do cômodo ou de dependência for superior a 2,25 m² e 

igual ou inferior a 6 m². 

 As tomadas de uso específico devem ser instaladas, no máximo, a 1,5 m do local 

previsto para o equipamento a ser alimentado. 

Às tomadas de corrente: devem ser atribuídas as seguintes potências: 

 para tomadas de uso específico, a potência nominal do equipamento a ser alimentado;  

 para tomadas de uso geral em banheiros, cozinhas, copas-cozinhas, áreas de serviço, 

lavanderias e locais análogos, no mínimo 600 VA por tomada, até três pontos, e 100 

VA por ponto para os excedentes, considerando-secada um desses ambientes 

separadamente. Quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes for superior 

a seis pontos, admite-se que o critério de atribuição de potencias seja de no mínimo 

600VA por ponto de tomada, ate dois pontos e 100 VA por ponto para os excedentes, 

sempre considerando cada um dos ambientes separadamente; 

 nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por ponto de tomada. 

Entretanto, é sabido que a ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida: 2008, não faz 

nenhuma referência quanto ao uso de tomadas para escritórios comerciais e recintos análogos 

e, sim, somente para residências, hotéis, motéis e similares, conforme especificado. O autor 

sugere alguns critérios para a previsão do número de tomadas, conforme abaixo e atribui às 

tomadas de uso geral a carga mínima de 200 VA.  

 Em recintos cuja área seja igual ou inferior a 35 m²: - Uma tomada para cada 3 m, ou 

fração de perímetro do recinto ou, quando não, uma tomada para cada 4 m², ou fração 

de área do recinto. O critério que levar ao maior número de tomadas será, 

evidentemente, o adotado.  

 Em recintos com área superior a 40 m²: - dez tomadas para os primeiros 40 m² e uma 

tomada para cada 15 m² ou fração adicional.  
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Determine a potência mínima de tomadas de uso geral necessária, para sala de um 

apartamento medindo 3 m x 4 m; 

Dependência Área 
(m²) 

Perímetro 

(m) 

Tomadas de uso geral 

Qualidades Potência 

(VA) 

Sala 12 14 3 300 

 

Estime a potência mínima de tomadas de uso geral, para as seguintes dependências de 

uma residência, conforme discriminada a seguir: 

Dependência Área 

 (m²) 

Perímetro 

(m) 

Sala 

Dormitório 1 

Dormitório 2 

Banheiro 

Copa-cozinha 

Área de serviço 

Hall 

12,0 

9,0 

13,3 

5,5 

11,2 

4,5 

3,0 

14,0 

12,0 

14,6 

- 

13,4 

- 

- 
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Tendo em vista os dados acima, tem-se: 

Dependência Área 

 (m²) 

Perímetro 

(m) 

Tomadas de uso geral 

Quantidade Potência 

(VA) 

Sala 

Dormitório 1 

Dormitório 2 

Banheiro 

Copa-cozinha 

Área de serviço 

Hall 

12,0 

9,0 

13,3 

5,5 

11,2 

4,5 

3,0 

14,0 

12,0 

14,6 

- 

13,4 

- 

- 

3 

3 

3 

1 

4 

3 

1 

300 

300 

300 

600 

1. 900 

1. 800 

100 

Nota:  

Dependências com área inferior a 6 m², tendo em vista o que preconiza a ABNT NBR 

5410:2004 Versão Corrigida 2008, não há necessidade de determinar o perímetro. 

 

De igual modo, estime a potência mínima de tomadas de uso geral, para as seguintes 

dependências de uma residência, conforme a seguir: 

 

Dependência 

 

Área 

(m²) 

 

Perímetro 

(m) 

 

 

TUGs 

 

 

TUEs 

Previsão de carga 

 

TUGs TUEs 

Sala 
9,88 

 

12,58 

 
3 - 3 x 100 VA  

Copa - 
12,36 

 
4 - 

3 x 600 VA + 

1 x 100 VA 
 

Cozinha - 
13,60 

 
4 1 

3 x 600 VA + 

1 x 100 VA 

1 x 3.500 W 
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Dormitório 1 
11,22 

 

13,40 

 

3 

 
- 3 x 100 VA  

Dormitório 2 
10,88 

 
13,20 3 - 3 x 100VA  

Banho 
4,23 

 
- 1 1 1 x 600 VA 1 x 4.400 W 

Área de 

Serviço 

6,63 

 
- 3 - 3 x 600 VA  

Hall 
1,90 

 
- 1 - 1 x 100VA  

Área externa - - - - 
 

 
 

Esses são os procedimentos feitos, normalmente, no tocante aos projetos ditos 

complementares de obras prediais. 

Dentro desse contexto, exemplifica-se mais um roteiro para o levantamento dos 

quantitativos, citando-se o exemplo da necessidade de execução de uma caixa de passagem 

construída em alvenaria com tijolos maciços cujas dimensões são: 60 cm x 60 cm x 60 cm 

com tampa de ferro fundido. 
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Quadro 6.19 - Relatório do quantitativo 

Descrição dos serviços Unidade Quantidade 

Marcação m²  0,36 

Escavação  m³ 0,51 

Apiloamento e lastro de brita  m² 0,36 

Base de concreto magro  m³ 0,032 

Lâminas verticais com tijolos maciços m² 1,58 

Impermeabilização interna das lâminas verticais m² 0,96 

Reaterro apiloado de valas  m³ 0,33 

Tampa de ferro fundido peça 1,00 

Fonte: do Autor 
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Capítulo 7 
COTAÇÃO DE PREÇOS DE  

INSUMOS E SERVIÇOS 

7.1 GENERALIDADES 

A cotação de preços é tarefa básica para qualquer área de suprimento de uma empresa, 

e aí se incluem os insumos e serviços. O setor de pessoal de suprimento é indispensável está 

em perfeita sintonia com o de planejamento. Tem que haver uma maneira dinâmica do setor 

para que não haja disperdício de tempo com métodos arcaicos, assim como burocráticos. 

Modernamente, a maioria dos processos de compra e venda é feita pela web. Nesse sentido, o 

responsável deve ser provido de pessoal capacitado e experiente, objetivando agilidade e 

eficiência no processo de compras para a empresa, o que significa economia num porcentual 

considerável no valor final.  

Essa tarefa de cotação de preços de insumos e serviços torna mais fácil a operação da 

comparação dos valores assim aprovisionados pelos fornecedores de materiais ou serviços. 

Ter os preços cotados é uma tarefa imprescindível no início de um trabalho de 

apropriação de custos. Relacionar o que vai ser cotado é, na verdade, o primeiro passo. O que 

deve ser cotado? Esta é a pergunta inicial de todo responsável pela área de compras de uma 

empresa. Deve ser, portanto, repassado ao responsável por este setor todas as informações, 

observando-se naturalmente os detalhes que se façam necessários para que não haja dúvidas 

dos fornecedores. Trata-se de processo empresarial, portanto, exige profissionais competentes 

na gestão de compras. 

O profissional atuante na área de compras de uma empresa é aquele que tem 

conhecimento de obras e precisa saber o que será executado, uma vez que necessita ter 

conhecimento e entender daquilo que irá comprar, bem como das especificações contidas no 

edital e no projeto. Havendo, porém, necessidade é sempre oportuno fazer citação de normas 

técnicas, para melhor entendimento. O material requerido tem que ser bem especificado e, 
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quanto mais detalhado for, melhor ainda. Por sua vez, o fornecedor não pode ter dúvidas em 

relação à cotação dos produtos. Isso é fundamental para um departamento de compras, pois 

facilita na avaliação, por exemplo, quando for avalizar algumas incoerências que serão 

levadas ao chefe do setor sobre as possíveis falhas que porventura tenham sido detectadas. 

É indispensável que seja feito um maior número possível de cotação de preços, 

visando identificar o fornecedor que tem o melhor preço e condições de atendimento. É 

necessário também ter o hábito de comercializar e administrar relações, inclusive dentro da 

sua empresa. Além disso, é muito importante averiguar a estrutura de atendimento desses 

fornecedores. 

7.2 COTAÇÃO DE PREÇOS 

Para essa fase, o comprador deve estar munido, por ordem de prioridade, de uma 

relação de pedidos com o tipo, quantidade total e especificação, podendo ser material, 

máquina ou equipamento, necessários ao bom andamento da obra. Entregar a cada fornecedor 

cadastrado e solicitar que sejam enviadas suas propostas, dentro do prazo estabelecido 

constante na solicitação. Não havendo no banco de dados da empresa informações 

necessárias hoje, com o avanço tecnológico, já existem softwares específicos de orçamentos 

que permitem, ao diagnosticar todo o material necessário, enviá-los imediatamente aos e-

mails dos fornecedores, sistema de cotação online, para o devido conhecimento e cotação e, 

consequentemente, como resposta serão recebidos e-mails de cada fornecedor contatado, 

contendo a cotação dos materiais solicitados e prazo de validade da proposta, assim como os 

dados do vendedor para negociação. 

Essa cotação de preços deverá ser feita ao menos com três fornecedores por item a ser 

obtido, objetivando alcançar parâmetros comparativos de valores. Verificar também se nos 

preços estão inclusos o frete, transporte, carga, descarga e seguro, por exemplo, visto que a 

maioria dos fornecedores está cobrando taxas alusivas à entrega dos materiais. Oportuno 

lembrar, ainda, que em muitas regiões existirão dificuldades para se encontrar fornecedores 

que atendam determinadas solicitações específicas de compra de materiais. Por exemplo, a 

areia, que precisa ser conhecida a curva granulométrica adequada da obra. Faça análise em 

laboratórios especializados, tire suas dúvidas quanto ao produto a ser adquirido. Estabeleça 

também critérios quanto aos outros materiais como, madeira, revestimentos, tintas, dentre 

outros. 
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Para essa cotação de preços, preferencialmente, deverá ser feita na praça local onde 

será implantada a construção do empreendimento. É bem provável que na área possa não 

haver determinados tipos de materiais requisitados, tendo em vista a tipologia do projeto. Em 

assim ocorrendo, deverá ser providenciada a cotação junto aos fornecedores mais próximos. 

Atentar para o prazo de validade dada pelos fornecedores e prestadores de serviços às 

cotações. 

Tem sido muito utilizado, na prática, informações consultadas em revistas 

especializadas, lista telefônica, sites específicos de compras ou publicações técnicas de 

cotação de preços na construção civil como, por exemplo, da editora PINI. 

7.3 ORGANIZAÇÃO DE FORNECEDORES 

A escolha do fornecedor é uma das funções mais importantes no processo de compra. 

A organização dos fornecedores é fator básico para um bom planejamento na tomada de 

decisão e organização das compras pelo setor. Devem, em primeira mão, serem elencados de 

acordo com os cadastrados pela empresa e, principalmente, ser analisado o histórico de cada 

um. Além disso, deve-se lembrar que é um momento de decisão e não se pode, em hipótese 

alguma, incorrer em decisões desastrosas. É imprescindível uma avaliação técnica apurada, 

no sentido de constatar se o fornecedor tem capacidade de disponibilizar de fato os produtos 

ou serviços seguindo as especificações técnicas. 

Na verdade, identificar e selecionar fornecedores compete à área de suprimento da 

empresa que, em última análise, deve possuir uma relação de fornecedores aprovados, porém 

sempre mantida atualizada. Isso é extremamente necessário e faz parte do processo, haja vista 

que diante do crescimento vertiginoso da construção civil muitos fornecedores, a cada dia, 

estão se instalando nas mais diversas cidades brasileiras. 

7.4 PROCESSO DE COMPRA 

Em seguida, após receber as propostas, serão escolhidas as que melhor, vão atender, 

levando-se em consideração, evidentemente, as apresentadas com menores preços, prazo, 

quantidade, qualidade dos materiais e de atendimento, e se atendem de fato as exigências 

preconizadas nas especificações. O menor preço pode não significar economia se o material 

apresentar qualidade imprópria às especificações. As compras devem ser de acordo com a 

Norma de Desempenho da ABNT NBR 15575:2013. Devem ser desconsideradas as 
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propostas recebidas e classificadas como inexequíveis. Comprar, em última análise, requer 

planejamento e pesquisa. 

 Com isso, o passo seguinte, é o de providenciar um documento denominado de 

Mapeamento de Coleta de Preços, contendo informações importantes como: nome dos 

fornecedores, descrição dos insumos a serem pesquisados e suas unidades métricas, preço de 

cada item, condições de pagamento, contato com os fornecedores, dentre outros, onde serão 

lançados os resultados, com base nas propostas recebidas das empresas ou prestadores de 

serviços, por exemplo. Observando-se, porém, as divergências quanto à apresentação dos 

fornecedores, revendedores, fabricantes subempreiteiros, dentre outros, ou seja, cada qual 

com seu modelo próprio de envio de suas cotações, muitas vezes inadequadas ao processo, 

sem nenhum objetivo. 

Cuidado com os preços promocionais que iludem os compradores. Os preços baixos 

também devem ser motivo para uma melhor análise, visto que existem fornecedores que não 

clarificam ao comprador se há ou não inclusão dos impostos exigidos pelo fisco, dentre 

outros fatores característicos de uma compra. Por exemplo, o preço Free On Board (FOB) 

(preço posto na fábrica), significa que quem comprar deve assumir todos os riscos e custos 

com o transporte da mercadoria, no entanto o preço Cost, Insurance and Freight (CIF) (preço 

posto na obra), o fornecedor é responsável por todos os custos e riscos com a entrega do 

produto adquirido, siglas universais (no total, são 13 siglas), estabelecidas pelo acordo 

internacional Incoterms (International Commercial Terms), além de o preço fornecido ser 

válido somente para compra superior a determinada quantidade. Quanto a isto, atenção 

também para os serviços terceirizados, onde, normalmente, há uma inclusão sem precedentes 

de serviços embutidos. 

Essa tarefa de cotação de preços de insumos e serviços torna mais fácil a operação da 

comparação dos valores assim aprovisionados pelos fornecedores de materiais ou serviços. 

Esta é uma tarefa a ser realizada com bastante cuidado, uma vez que nessa comparação de 

preços de forma desordenada implicará provavelmente em aquisição de produtos mais caros 

e, portanto, podendo muitas vezes, também serem inadequados ao uso a que foi direcionado 

na proposta. 

A contratação de fornecedores tanto para materiais quanto para projetos e serviços só 

se dará mediante aprovação de todas as exigências preconizadas pela contratante. Esta por 



255 

 

sua vez, avaliará, por exemplo, no tocante aos projetos, tudo o que foi estipulado pelos 

projetistas, atentando-se para os impactos no custo final da obra. De igual forma para os 

serviços terceirizados, onde os salários pagos aos profissionais são diferenciados, portanto, 

divergem de empresa para empresa.  

Após ser superada essa fase escolhe-se, portanto, a empresa contemplada para o 

fornecimento e, em seguida, será dada a ordem de compra para aquisição dos insumos e 

serviços, tendo em vista ao que fora elencado como necessário a implantação do 

empreendimento.  

7.5 NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS 

Essa tarefa é exclusiva do departamento de compras da empresa. Compete a ele 

suprir, então, o solicitado. A esse departamento caberá uma negociação justa em busca do 

melhor preço oferecido pelo fornecedor. Estabelecer preços e sustentar seu valor em uma 

negociação requer habilidade que muitos precisam ter para negociar nesse momento, o que 

torna a negociação de preços uma tarefa complexa. 

A negociação de preços é um procedimento que requer boa comunicação entre as 

partes. O negociador precisa estar sempre disposto a ouvir e saber esperar para conseguir 

melhores resultados. Os diálogos são necessários para chegar a um acordo satisfatório para 

ambas as partes.  

7.6 PRAZO DE ENTREGA  

O prazo de entrega combinado deve ser respeitado pelo fornecedor, haja vista que 

muitas tarefas decorrem dessa entrega. É recomendado o uso de documentos por escrito e 

assinados, constando o prazo acordado para entrega do produto. Contudo, além desse 

protocolo é recomendável, periodicamente, a checagem do processo de produção dos 

fornecedores, detalhando a compra. Deve-se também arquivar esse documento e o recibo, 

uma vez que não sendo atendido o combinado, o comprador o utilizará para efeito de 

cobrança. Atentá-se para os prazos estipulados pelo fornecedor, se os mesmos são totalmente 

inviáveis, ou seja, inexequíveis; evitando, com isso, falhas na entrega dos produtos e atraso 

no andamento da obra.  

Toda empresa é obrigada a cumprir o prazo de entrega, instalação ou montagem de 

qualquer produto, com base no Código de Defesa do Consumidor. É conveniente fazer um 
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acompanhamento mediante uso de um software específico como ferramenta ou de um 

cronograma, objetivando que esse monitoramento possa mostrar, a cada momento, as 

ocorrências aos responsáveis pelo setor. Por sua vez, esse setor faz a cobrança da entrega e 

recebe as compras. Não sendo cumprido o acordo, faz-se uma reclamação escrita à empresa 

vendedora, no sentido de registrar a ocorrência, pois somente a ela caberá a oportunidade de 

se explicar. 

7.7 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Depende da situação da empresa e do momento da negociação. Todo empresário sabe 

de suas necessidades e escassez do capital de giro, embora existam algumas facilidades 

oferecidas pelas instituições financeiras. Por isso, os prazos e as condições de pagamento 

devem ser bem negociados com o fornecedor, exatamente, no momento da compra dos 

materiais. Hoje há muita facilidade na aquisição de material de construção, uma delas é o 

financiamento oferecido pelas lojas, no entanto, deve-se atentar às taxas de juros e às 

condições de pagamento. 

Estabeleça sempre um planejamento detalhado de suas compras, principalmente as 

melhores datas das entradas, tendo em vista as parcelas recebidas dos compradores de seus 

imóveis financiados, por exemplo. 

7.8 MODELOS DE PROPOSTAS 

São apresentados, a seguir, os modelos de propostas e os procedimentos para 

elaboração de relatórios, tais como: relatório do material de acabamento, relatório do material 

hidrossanitário, relatório do material elétrico, telefônico e instalações especiais, assim como 

uma planilha modelo do Mapeamento de Cotação de Preços. Este modelo deve estabelecer o 

diagnóstico da pesquisa, ou seja, o resultado que elucida com segurança, no campo 

aprovação, os fornecedores rejeitados e aprovados, através dos resultados coletados e 

lançados, uma vez que contêm em todos os seus campos informações suficientes para a 

análise criteriosa. Observar sempre se os modelos dos relatórios são elencados de forma 

prática e se todos os materiais especificados são necessários na obra, o que facilitará o 

preenchimento do relatório de cotação de preços junto aos fornecedores.  

Esses relatórios podem ser confeccionados eletronicamente. Para tanto, basta se 

dispor de um programa de processamento de textos ou de um banco de dados. Tais relatórios 
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devem ser montados em campos que possam ser preenchidos com informações 

suficientemente claras para o operador. 

 

Quadro 7.1 – Relatório do material de acabamento 

PLANILHA PARA O CÁLCULO DE ÁREA DO MATERIAL DE ACABAMENTO 

Construtora: 
Visto: 

Empreendimento: Responsável técnico: U.F.: 

Proprietário:  Localização do imóvel: CEP: 

Data:  Tel.: Cel.: E-mail: Total de folhas: 
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Fonte: do Autor 



258 

 

Quadro 7.2 – Relatório do material hidrossanitário 

PLANILHA PARA O CÁLCULO DO MATERIAL HIDROSSANITÁRIO 

Construtora: Visto: 

Empreendimento: Responsável técnico: U.F.: 

Proprietário:  Localização do imóvel: CEP: 

Data:  Tel.: Cel.: E-mail: Total de folhas: 
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Fonte: do Autor 
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Quadro 7.2 – Relatório do material hidrossanitário (continuação) 

PLANILHA PARA O CÁLCULO DO MATERIAL HIDROSSANITÁRIO 

Construtora: Visto: 

Empreendimento: Responsável técnico: U.F.: 

Proprietário:  Localização do imóvel: CEP: 

Data:  Tel.: Cel.: E-mail: Total de 

folhas: 
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Fonte: do Autor 
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Quadro 7.3 – Relatório do material elétrico, telefônico e instalações especiais 

PLANILHA PARA O CÁLCULO DO MATERIAL ELÉTRICO, TELEFÔNICO E 

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 

Construtora: Visto: 

Empreendimento: Responsável técnico: U.F.: 

Proprietário:  Localização do imóvel: CEP: 

Data:  Tel.: Cel.: E-mail: Total de 

folhas: 
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Fonte: do Autor 
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Quadro 7.3 – Relatório do material elétrico, telefônico e instalações especiais (continuação) 

PLANILHA PARA O CÁLCULO DO MATERIAL ELÉTRICO, TELEFÔNICO E 

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 

Construtora: Visto: 

Empreendimento: Responsável técnico: U.F.: 

Proprietário:  Localização do imóvel: CEP: 

Data:  Tel.: Cel.: E-mail: Total de 

folhas: 
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Fonte: do Autor 
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Quadro 7.4 - Relatório de cotação para o material hidráulico 
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Figura 7.1 - Fluxograma de compras 

 

 
 

Fonte: do Autor 

Quadro 7.5 – Relatório de proposta de orçamento 

     

RR ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.                   

CNPJ:                                                                          INSC. EST.:  

ENDEREÇO:                                                                 CEP: 

TEL.:         

PROPOSTA DE ORÇAMENTO  

     

CLIENTE:                   DATA:  

     

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QUANT.     

(m²)    

PREÇO 

(m²)  

PREÇO 

TOTAL 
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       Total    

     À vista   

     

Forma de Pagamento:  

Validade da proposta:  

Prazo de Entrega:   

     

OBS:  

     

Contratante:________________________________________________________________ 

Residente e domiciliado na:  

Rua ______________________________________________________________________ 

Nº______, Bairro: ______________________, CEP _______________________________, 

Cidade:_______________________Complemento:___________Quadra: _______________ 

Estado, ________________ CPF nº_____________________________________________ 

RG nº_____________________________________________________________________ 

         

     

Concordo com os valores do orçamento especificado acima, forma de pagamento e 

prazo de realização do serviço pré-definidos no contrato. 

     

          

________________________________ ______________________________ 

Contratado Contratante 

          
Fonte: do Autor 
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Capítulo 8 
COMPOSIÇÃO DO CUSTO 

UNITÁRIO DOS SERVIÇOS 

8.1 GENERALIDADES 

Existem três categorias básicas de insumos que os orçamentistas se deparam nas obras 

da construção civil. São elas: mão de obra, materiais e equipamentos inseridos ao projeto de 

execução da obra e, por fim, os equipamentos de construção, utilizados no canteiro para 

execução dos serviços programados. 

O custo unitário estabelecido para a mão de obra deve ser avaliado em função da 

produtividade do profissional, engajado na tarefa e do seu custo horário. 

8.2 RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE COLETA DE PREÇOS 

Para a confecção dessas composições de unidades de serviços, deve-se dispor de 

todos os projetos e informações adicionais necessários à implantação de um empreendimento, 

a saber: projeto arquitetônico, projeto estrutural, projetos complementares (elétrico, 

telefônico, hidráulico, sanitário, águas pluviais, especiais etc.), além do memorial descritivo 

das especificações técnicas e de acabamento. 

De posse, da descrição das fases construtivas, obtidas através da documentação 

retrocitada, pode-se preparar as composições de cada serviço proposto para a referida obra, o 

que traz, obviamente, um suporte técnico para fechamento do custo final do empreendimento. 

Para a montagem desses relatórios de composição do custo unitário, antes de qualquer 

coisa, devem-se conhecer os coeficientes de produtividade da mão de obra, consumo de 

materiais e, por fim, o consumo horário dos equipamentos que de fato serão utilizados nas 

tarefas programadas. 
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 As composições de unidades de todos os serviços devem ser feitas, admitindo-se 

sempre o preço dos materiais posto-obra, e nunca ser admitido como aqueles entregues no 

local de compra, ou seja, materiais ditos necessários ao empreendimento. 

Para o preenchimento desse relatório, é importante ter os preços coletados no 

comércio, na modalidade de menor preço, constatado através do mapeamento indicativo dos 

fornecedores consultados. 

São diversos os modelos de relatórios de composição do custo unitário utilizados 

pelos engenheiros de custos. No entanto, os objetivos são os mesmos e, quanto mais bem 

detalhados os serviços, mais facilidades terão aqueles que forem manipulá-los. 

8.3 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS  

A composição do custo unitário assim calculado deverá, por certo, variar de obra para 

obra, de construtora para construtora, de localidade para localidade, pois cada uma tem sua 

estrutura diferente de compor o consumo dos insumos previstos para serem aplicados, para 

assim poder definir seu custo direto. 

A composição de custos unitários somente poderá ser preparada, mediante a 

conclusão da pesquisa realizada pela área de suprimento da empresa, visto ser ela a 

responsável por todo esse trabalho, aliás, muito significativo para a determinação da 

composição dos custos unitários de um serviço. 

A composição do custo unitário arrola todos os insumos, por exemplo, mão de obra, 

materiais, equipamentos e taxas de leis sociais e riscos do trabalho identificados que serão 

necessários para execução de um determinado serviço com suas respectivas quantidades 

métricas e valores correspondentes. 

Normalmente, os consumos apresentados nos relatórios de custos contendo uma 

composição de custos unitários são obtidos da própria empresa. Contudo, na inexistência 

desta, podem ser pesquisadas outras fontes alternativas, porém, constata-se que nem sempre 

se adequam à realidade da empresa. 

O certo, todavia, é que não se recorra a esse procedimento e sim, quando possível, 

contar com um banco de dados com índices e composições de custos unitários próprios da 

empresa, com respeito aos seus próprios serviços, apropriados a sua realidade e a condição da 
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equipe de trabalhadores, buscando, com isso, o resultado de uma proposta orçamentária mais 

apropriada para o investimento. 

Na falta desses dados, é sempre providencial a utilização de tabelas de composição 

de preços existentes no mercado brasileiro de distribuição mensal como, por exemplo, as 

Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos (TCPO). Essa tabela é uma das mais 

completas e modernas fontes de dados de apoio aos profissionais do setor de custos de uma 

empresa, na preparação dos orçamentos de um empreendimento de construção civil, da 

PINI Editora, que representa a média nacional de consumo dos insumos.  

Existem à disposição dos engenheiros de custos muitos meios para a obtenção desses 

valores unitários, mediante uso de tabelas como, por exemplo, a fornecida pelo Sistema 

Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil (SINAPI). Essa tabela objetiva efetuar 

o orçamento analítico e a análise orçamentária de projeto-típico e projetos específicos, além 

de efetuar o acompanhamento de preços, de custos de índices da construção civil na área de 

fomento (habitação, saneamento e infraestrutura urbana). Há também a publicação da 

Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e tantas outras publicadas por órgãos 

públicos. 

Dessas tabelas, portanto, podem ser extraídas as quantidades dos materiais, tempo 

gasto com mão de obra e horas de locação dos quipamentos por unidade de serviço. 

Existem diversos modelos de quadros para relatórios de custos (COÊLHO, 2011), que 

facilitam sobremaneira a composição do custo unitário de um determinado produto ou 

serviço. Optou-se, no entanto, pelos modelos conforme pode-se constatar em seguida, 

inclusive atendendo às exigências para fins didáticos e pedagógicos. 
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Quadro 8.1 – Relatório de custos. Composição do custo unitário 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 

Descrição do Serviço:                                                          Construtora:  

Resp. Técnico:         Cálculo:         Local:                            Ficha n°:  

Visto:                      Data:             Última Alteração:           Código:  

E-mail:  

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE 
CUSTO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DO 

MATERIAL 

CUSTO DA 

MÃO DE OBRA 

a)  Mão de obra      

      

      

 b)  Material      

      

c) Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho (%)  

 

CUSTO 

MATERIAL 

MÃO 

 DE 

 OBRA 

EQUIPAMENTO 

Custo Unitário Parcial    

Custo Unitário Total  

Fonte: do Autor 
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Quadro 8.2 – Relatório de custos. Composição do custo unitário 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 

Descrição do Serviço:                                                         

Construtora: 

Resp. Técnico:         Cálculo:         Local:                            Ficha n°:  

Visto:                      Data:             Última Alteração:           Código:  

E-mail:  

DESCRIÇÃO 

U
N

ID
A

D
E

 

COEFICIENTE 
CUSTO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

DO 

MATERIAL 

CUSTO DA 

MÃO DE OBRA 

a)  Mão de obra      

      

      

      

b) Material      

      

      

      

c) Equipamento      

      

      

d) Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho (%)  

 CUSTO  

MATERIAL MÃO DE 

OBRA 

EQUIPAMENTO 

Custo Unitário Parcial    

Custo Unitário Total  

Fonte: do Autor 
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Nos Quadros 8.1e 8.2 apresentados têm: 

 

 A coluna Descrição designa o tipo de insumo a fazer parte da composição; 

 A coluna Unidade indica a unidade métrica; 

 A coluna Coeficiente exibe a quantidade a ser consumida. Por exemplo, para a mão 

de obra - coeficiente de produtividade; para os materiais - coeficiente de consumo; 

para os equipamentos e veículos - produção da equipe mecânica; 

 A coluna Custo Unitário exemplifica o valor obtido da pesquisa; 

 A coluna Custo do Material representa o valor resultante da multiplicação do 

coeficiente pelo custo unitário; 

 A coluna Custo da Mão de Obra especifica o valor a ser pago ao trabalhador 

acrescido das Leis Sociais que são a quantidade de encargos trabalhistas que são 

pagos sobre a mão de obra. 

 

O custo unitário total calculado é apenas o custo direto, faltanto, portanto, adicionar 

a esse custo unitário total o custo indireto e demais custos que porventura forem 

necessários, para assim se ter o preço unitário de venda do serviço. 

Não é recomendável inserir nessas fichas a taxa correspondente ao BDI, 

antecipadamente, sem antes fazer o seu cálculo passo a passo, como acontece de forma 

errônea nas construtoras e por profissionais autônomos, pois essa é uma prática adotada por 

muitos orçamentistas no cálculo do preço unitário de um serviço. Contudo, é importante 

atentá-se, no caso do leitor com pouco conhecimento, que a rotina de trabalho é bem 

diferente quando na proposta é estudada a aplicação da taxa de BDI. Deve-se, sobretudo, 

estabelecer o custo unitário de cada serviço, definindo o custo direto do empreendimento e, 

assim, partir para o cálculo do custo indireto, bem como de outros valores intervenientes, 

qual seja: impostos imediatos e o lucro ou resultado. Com esses valores, determina-se, 

portanto, o valor do BDI que, aplicado ao custo de cada serviço, obtém-se então o preço 

dos serviços. O cálculo do custo direto, por sua vez, precisa ser bem definido, visto que 

dele decorre o cálculo da taxa de BDI que atenda as necessidades do investimento e, por 

conseguinte, complexificar uma boa análise financeira. Dessa forma, nos relatórios 

preenchidos, não deverá ser computado o preço unitário do serviço e sim, somente o custo 

unitário do serviço estudado. 

Outro modelo, porém, mais simplificado, pode ser utilizado, conforme exposto a 

seguir, onde são apresentados vários relatórios de custos: 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 
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8.11, 8.12, segundo composição, SINAPI de 12/2014. Já os relatórios de custos apresentados 

no Quadro 8.13 estão conforme composição TCPO/2014. Apenas como sugestão, devendo a 

critério do profissional e da interface utilizada gerar sua arquitetura, de acordo com suas reais 

necessidades.  

Quadro 8.3 - Relatório de custos. Composição do custo unitário 

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14 cm x19 cm x39cm, espessura 14 cm, assentados 

com argamassa traço 1: 0,25:4 (cimento, cal e areia)-(m²) 

Descrição Unidade Coeficiente 

Custo 

Unitário 

(R$) 

Custo 

Total 

(R$) 

Areia média m³ 0,013  63,00  0,82 

Cal hidratada para argamassa kg 0,65  0,55  0,36 

Cimento Portland comum CP I- 32 kg 5,2 0,50  2,60 

Pedreiro h 0,8 10,64  8,51 

Servente  h 0,91 7,06  6,42 

Bloco concreto estrutural fck 4 MPa 14 cm 

x19 cm x 39 cm 
Um 13,13 4,06 53,31 

TOTAL 72,02 

Fonte: adaptação feita pelo Autor dos formulários de composições SINAPI, 2014 
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Quadro 8.4 - Relatório de custos. Composição do custo unitário 

Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 cm x 20 cm x 20 cm, assentados com argamassa 

cimento/areia 1:10 com preparo manual, esp. parede = 10 cm, com juntas de 12 mm, 

considerando 8 % de perdas nos tijolos (m²) 

Descrição Unidade Coeficiente 
Custo Unitário 

(R$) 

Custo Total 

(R$) 

Argamassa cimento/areia 1:10 - preparo 

manual  
m³ 0,011  225,80  2,48 

Pedreiro h 1,0 10,64 10,64 

Servente  h 1,0  7,06  7,06 

Tijolo cerâmico furado 8 furos 10 cm x 

20 cm x 20 cm 
un 24,0  0,37  8,88 

TOTAL 29,06 

Fonte: adaptação feita pelo Autor dos formulários de composições SINAPI, 2014 

 

Quadro 8.5 - Relatório de custos. Composição do custo unitário 

Aplicação de tinta a base de epóxi sobre piso (m²) 

Descrição Unidade Coeficiente 
Custo Unitário 

(R$) 

Custo Total 

(R$) 

Pedreiro h 0,5 10,64 5,32 

Servente  h 0,5 7,06 3,53 

Tinta base resina epóxi tp coberit epóxi 

Otto Baumgart ou marca equivalente 
litro 0,5256 33,16 17,43 

TOTAL 26,28 

Fonte: adaptação feita pelo Autor dos formulários de composições SINAPI, 2014 
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Quadro 8.6 - Relatório de custos. Composição do custo unitário 

Pintura com tinta em pó industrializada a base de cal, três demãos (m²) 

Descrição Unidade Coeficiente 

Custo 

Unitário 

(R$) 

Custo Total 

(R$) 

Pintor h 0,3 10,03  3,01 

Servente  h 0,1 7,06  0,71 

Tinta hidracor kg 0,25  2,72  0,68 

TOTAL 
5,35 

 

Fonte: adaptação feita pelo Autor dos formulários de composições SINAPI, 2014 

 

 
Quadro 8.7 - Relatório de custos. Composição do custo unitário 

Porta de chapa de aço pré-zincado ou com adição de cobre, de abrir, com travessas para vidros 

87 cm x 210 cm, excluindo vidros (un) 

Descrição Unidade Coeficiente 

Custo 

Unitário 

(R$) 

Custo Total 

(R$) 

Argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia 

média não peneirada), preparo mecânico 
m³ 0,0114  235,97  2,69 

Pedreiro h 3,45 10,64  36,71 

Servente  h 3,0 7,06  21,18 

Bucha nylon s-12 c/ “parafuso aço zincado cab 

sextavada rosca soberba 5/16” x 65 mm 
un 6,0  0,60  3,60 

Porta chapa dobrada aço pré-zincado ou c/ 

adição de cobre abrir c/ travessas p/ vidro 87 x 

210 cm 

m² 1,68  144,12 242,12 

TOTAL 306,30 

Fonte: adaptação feita pelo Autor dos formulários de composições SINAPI, 2014 
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Quadro 8.8 - Relatório de custos. Composição do custo unitário 

Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual da 

argamassa (m²) 

Descrição Unidade Coeficiente 

Custo 

Unitário 

(R$) 

Custo Total 

(R$) 

Argamassa traço 1:2 (cal e areia fina 

peneirada), preparo manual  
m³ 0,005  355,55  1,78 

Pedreiro h 0,5  10,64  5,32 

Ajudante  h 0,33 7,65  2,52 

TOTAL 9,62 

Fonte: adaptação feita pelo Autor dos formulários de composições SINAPI, 2014 

 

 

Quadro 8.9 - Relatório de custos. Composição do custo unitário 

Emboco traço 1:4,5 (cal e areia media), espessura 1,5 cm, preparo manual da argamassa (m²) 

 

Descrição Unidade Coeficiente 

Custo 

Unitário 

(R$) 

Custo Total 

(R$) 

Argamassa traço 1:4,5 (cal e areia media não 

peneirada), preparo manual 
m³ 0,015 222,85 3,34 

Pedreiro h 0,7 10,64 7,45 

Servente  h 0,7 7,06 4,94 

TOTAL 15,73 

Fonte: adaptação feita pelo Autor dos formulários de composições SINAPI, 2014 

 

 

Quadro 8.10 - Relatório de custos. Composição do custo unitário 

Argamassa cimento/areia grossa sem peneirar 1:3 preparo manual (m³) 

 

Descrição Unidade Coeficiente 

Custo 

 Unitário 

(R$) 

Custo Total 

(R$) 
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Areia grossa m³ 1,045 80,00 83,60 

Cimento Portland comum CP I- 32 kg 453,0 0,50 226,50 

Servente  h 10,0 7,06 70,60 

TOTAL 380,70 

Fonte: adaptação feita pelo Autor dos formulários de composições SINAPI, 2014 

 

 
Quadro 8.11 - Relatório de custos. Composição do custo unitário 

Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da 

argamassa (m²) 

Descrição Unidade Coeficiente 

Custo 

Unitário 

(R$) 

Custo Total 

(R$) 

Argamassa cimento/areia 1:4 - preparo 

mecânico  
m³ 0,005 322,75 1,61 

Pedreiro h 0,1 10,64 1,06 

Servente  h 0,1 7,06 0,71 

TOTAL 3,38 

Fonte: adaptação feita pelo Autor dos formulários de composições SINAPI, 2014 

 

Quadro 8.12 - Relatório de custos. Composição do custo unitário 

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com 

costura, DIN 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha 

quadrada 5x5cm (m²) 

Descrição Unidade Coeficiente 

Custo 

Unitário 

(R$) 

Custo Total 

(R$) 

Ajudante de armador  h 1,0 15,00 15,00 

Montador (tubo aço/equipamentos)  h 0,5 20,60 10,30 

Arame galvanizado 14 BWG, d = 2,11 

mm (0,026 kg/m) 
kg 0,07 15,00 1,05 
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Arame galvanizado 10 BWG, 3,40 mm 

(0,0713 kg/m) 
kg 0,15 11,00 1,65 

Tela arame galv. fio 14 BWG (2,11mm) 

malha 2" (5x5cm) quadrada ou losango h 

= 2,0m 

m² 1,05 20,70 21,74 

Tubo aço galv. c/ costura DIN 2440/NBR 

5580 classe media DN 2" (50mm) 

E=3,65mm - 5,10kg/m CR tubo aço galv. 

c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe 

media DN 2" (50mm) e = 3,65mm  

m 1,68 42,00 70,56 

TOTAL 120,30 

Fonte: adaptação feita pelo Autor dos formulários de composições SINAPI, 2014 

 

Quadro 8.13 - Relatório de custos. Composição do custo unitário 

Ligação provisória de luz e força para obra – instalação mínima (un) 

 

Descrição Unidade Coeficiente 

Custo 

 Unitário 

(R$) 

Custo Total 

(R$) 

Ajudante de eletricista h 24,00 7,12 170,88 

Eletricista  h 24,00 10,80 259,20 

Poste de aço galvanizado 

Eletropaulo/Bandeirantes/Elektro/CPFL 

para entrada de energia h = 6 m, Ø 4”, # 5 

mmm 

un 1,00 350,00 350,00 

Fio rígido 6 mm² isolamento em PVC, 750 

V 
m 27,00 1,90 51,30 

Caixa de entrada de energia modelo K 

padrão Eletropaulo em chapa de aço para 2 

medidores 50 cm x 60 cm x 27 cm 

un 1,00 240,00 240,00 

TOTAL 1.071,38 

Fonte: adaptação feita pelo Autor dos formulários de composições TCPO, 2014 
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8.3.1 Árvores de fatores 

 

            Atualmente dispõe-se de uma nova avaliação introduzida pelo SINAPI denominada de 

árvores de fatores. Segundo o SINAPI, publicada em seu Manual de Metodologias e 

Conceitos. Essa metodologia de aferição prevê a identificação dos fatores que impactam na 

produtividade (mão de obra e equipamentos) e consumo (materiais) de cada grupo de 

serviços, que são observados e mensurados durante a coleta de dados em obra.  

            Esses fatores são os elementos que caracterizam e diferenciam as composições dentro 

do Grupo. Para representá-los de forma mais adequada, facilitando ao usuário a escolha da 

composição mais apropriada ao seu caso específico, têm-se as denominadas Árvores de 

Composições para cada Grupo de serviços similares (Figura 8.1). 

Figura 8.1- Composição de alvenaria de vedação e árvore de fatores 

 

Fonte: Manual de metodologias e conceitos do SINAPI 
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8.4 INTERPRETAÇÃO DE UM RELATÓRIO DE CUSTOS 

Considere para análise e interpretação um relatório de custos com a seguinte 

composição de custo unitário, onde se pretende aplicar em um projeto residencial unifamiliar.  

Quadro 8.14 - Relatório de custos. Composição do custo unitário 

Alvenaria de blocos de concreto de vedação 19 cm x 19 cm x 39 cm, espessura 19 cm, assentados 

com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), com junta de 10 mm (m²) 

Descrição Unidade Coeficiente 

Custo 

Unitário 

(R$) 

Custo Total 

(R$) 

Bloco de vedação em concreto 20 cm x 20 

cm x 40 cm 
un 12,5 3,50 43,75 

Argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e 

areia média não peneirada) – Preparo 

mecânico 

m³ 0,0141 240,00 3,38 

Pedreiro  h 0,75 10,64 7,98 

Servente  h 0,75 7,06 5,29 

TOTAL 60,40 

Fonte: adaptação feita pelo Autor dos formulários de composições SINAPI, 2014 

 

 Pode-se, inicialmente, constatar mediante uso dessa composição de custo unitário que 

para ser executado 1 m² de alvenaria deve-se utilizar: 
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 0,75 hora de pedreiro ao custo de R$ 7,98; 

 0,75 hora de servente ao custo de R$ 5,29; 

 0,0141m³ de argamassa traço 1:0,5:8 ao custo de R$ 3,38; 

 12,5 unidades de bloco de concreto de vedação (19 cm espessura) ao custo de R$ 

43,75; 

 o pedreiro e o servente gastam, respectivamente, 0,75 h/m² e 0,75 h/m², representando 

uma produtividade de: 1/0,75 = 1,33 m²/h e  1/0,75 = 1,33 m²/h; 

 o índice de 0,75 h vezes 60 min. expressa  45 min. por m²; 

 o índice de 0,75 h vezes 60 min. exprime  45 min. por m²; 

 o pedreiro, por exemplo, em uma semana de 44 horas monta em termos estimativos 

uma área  de alvenaria de blocos de concreto de vedação 19 cm x 19 cm x 39 cm, 

espessura 19 cm,o correspondente a: (44 h x 1 pedreiro)/0,75 Hh/m² = 58,67 m² de 

alvenaria; 

 na hipótese de uma possível terceirização desse trabalho, a construtora não poderá 

pagar um valor superior a R$13,27, sob pena de ter prejuízo; 

 

Portanto, o relatório de custos com a composição de custo unitário apresentada, 

chegou-se ao custo total de R$ 60,40, para executar 1,0m² de alvenaria de bloco de concreto 

de vedação. 

Essa análise é sempre necessária por parte dos orçamentistas, para qualquer que seja o 

tipo de custo unitário determinado e a ser incluído num relatório de custos. Dessa análise 

resultante é que virão muitas decisões quanto ao modo de ser aplicado, o modo correto das 

composições, as justificativas pelas quais serão utilizadas, enfim, essas decisões deverão ser 

tomadas para que possa ser definido o valor a ser colocado na planilha de custos do 

empreendimento. 

Para melhor esclarecer sobre o assunto, mostra-se a seguir como se devem estabelecer 

os procedimentos, por exemplo, para coberturas em telha francesa ou marselha, excluindo-se 

madeiramento, ou seja: 
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Quadro 8.15 – Relatório de custos. Composição de custo unitário 

Cobertura em telha cerâmica tipo francesa ou marselha, excluindo madeiramento (m²) 

Descrição Unidade Coeficiente 
Custo Unitário 

(R$) 

Custo Total 

(R$) 

Telha cerâmica tipo francesa – 16 um/m² un 16,0 0,90 14,40 

Telhadista h 0,5 10,03 5,01 

Servente h 1,0 7,06 7,06 

TOTAL 26,47 

Fonte: do Autor 

 

 o custo de preparação de 1 m² de cobertura com telha cerâmica tipo francesa ou 

marselha é de R$ 26,47; 

 os insumos são constituídos de mão de obra (telhadista e servente) e um insumo de 

material (telhas); 

 o telhadista e o servente gastam, respectivamente, 0,5 h/m² e 1,0 h/m², representando 

uma produtividade de: 1/0,5 = 2 m2/h e  1/1,0 = 1 m²/h; 

 o índice de 0,5 h vezes 60 min. expressa  30 min. por m²; 

 o índice de 1,0 h vezes 60 min. exprime  60 min. por m²; 

 o telhadista, por exemplo, em uma semana de 44 horas monta em termos estimativos 

uma área  de cobertura com telha cerâmica tipo francesa ou marsellha, correspondente 

a: (44 h x 1 telhadista)/0,5 Hh/m² = 88 m² de cobertura; 

 na proposição  de  ser considerado, por exemplo,  para uma determinada obra, em 

decorrência do cronograma físico apresentado no planejamento, elegendo-se  para 

formação da força de trabalho, visando dar maior celeridade,  a utilização de 3 

telhadista, tem-se: (44 h x 3 telhadistas)/0,5 Hh/m² =  264 m² de cobertura; 

 a composição explicita uma relação numérica de 1 servente para 0,5 telhadista, ou 

seja: 1:0,5. 



281 

 

 

Tudo deve ser verdadeiramente observado, para que tenha uma composição correta. 

Assim, caso haja necessidade de produção de 1 m³ de argamassa, 1 m³  graute, por exemplo, 

para este último se faz necessário a especificação de detalhes como quanto será utilizado de 

cimento, cal hidratada, brita, areia, água, mão de obra e equipamentos. 

Os empresários da Construção Civil estão cada vez mais exigentes, ininterruptamente 

buscam por qualidade e o menor custo. Pesquisar, pois, os relatórios das composições de 

custos unitários dos serviços projetados, com índices de produtividade corretamente 

calculados, é fator preponderante para atender a essas exigências. A execução de um 

empreendimento na construção civil para gerar resultados financeiros para a construtora 

necessita, antes de tudo, de um bom planejamento e gerenciamento em todas as suas etapas, 

principalmente em sua fase de projeto. 

 

8.5 ESTIMATIVA DE COEFICIENTES DE PRODUTIVIDADE 

8.5.1 Coeficiente de consumo de materiais 

Entende-se por material ou insumo tudo aquilo que é utilizado em um determinado 

serviço. No entanto, por coeficiente de consumo, o índice então obtido, resultante do que é 

aplicado no consumo dos insumos, por unidade de medida.  

É fundamental que se tenha o controle da quantidade de material a ser utilizado em 

um determinado serviço. Para isso é necessário um levantamento de insumos. Não pode ser 

de forma aleatória, tem que ser feito com bastante critério e por pessoas que tenham prática 

nessa área, uma vez que irá fazer parte da composição de custos. Além do mais, é 

significativo para o controle da redução de perdas ou desperdícios. 

8.5.2 Coeficiente de produtividade 

Esses dados são utilizados com muita frequência na análise da produtividade e 

desempenho de cada trabalhador de uma equipe, ajustes no cronograma da obra, dentre 

outros diagnósticos necessários a um planejamento.  

Diante dos dados coletados, podem-se utilizar, então, a expressão seguinte e suas 

variantes para o cálculo da estimativa de coeficientes de produtividade. 
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serviço

execuçãooperários

adeprodutivid
Q

xTQ
C   

Donde pode-se obter, por exemplo: 

execução

serviçoadeprodutivid

operários
T

xQC
Q   

adeprodutivid

execuçãooperários

serviço
C

xTQ
Q   

operários

adeprodutividserviço

execução
Q

xCQ
T   

sendo: 

Cprodutividade - coeficiente de produtividade; 

Qoperários - quantidade de operários, por qualificação; 

Texecução - tempo de execução do serviço, em horas; e,  

Qserviço - quantidade de serviço executado. 

 

Tomando-se, como exemplo, numa determinada obra em três setores distintos, 6 

pedreiros e 8 serventes que executam 150 m² de alvenaria de tijolos cerâmicos de 6 furos em 

60 horas, enquanto que, no setor dois, outra equipe nas mesmas condições, executou a mesma 

tarefa em 55 horas de trabalho. Porém, no terceiro setor, 1 pedreiro e 1 servente executaram 

em 3 horas 12 m² de reboco. Qual o coeficiente de produtividade de cada participante dessas 

equipes por metro quadrado de alvenaria de tijolos cerâmicos e de reboco? 

Quadro 8.16 - Estimativa de coeficientes de produtividade 

Setor  
Qualificação 

profissional 
Tarefa  Coeficiente de produtividade 

1 

Pedreiro 

Alvenaria de tijolos 

cerâmicos de 6 furos 

2/H 40,2
150

)606(
mh

x
  

Servente 
2/H 20,3

150

)608(
mh

x
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2 

Pedreiro 

Alvenaria de tijolos 

cerâmicos de 6 furos 

2/H 20,2
150

)556(
mh

x
  

Servente 
2/H 93,2

150

)558(
mh

x
  

3 

Pedreiro 

Reboco  

2/H 25,0
12

)31(
mh

x
  

Servente  
2/H 25,0

12

)31(
mh

x
  

 

O coeficiente 2,40 verificado no setor 1 significa 2,40 Hh/m², ou seja, 2,40% de uma 

hora (144 minutos) de pedreiro para a execução de 1 m² de alvenaria. Portanto, no tempo de 1 

hora a produção será: 1/2,40 = 0,42 m²/h.  

De igual modo o coeficiente 0,25, respectivamente, para o pedreiro e servente, 

verificado no setor 3 significa 0,25 Hh/m², isto é, 25% de uma hora (15 minutos) de ambos os 

operários para execução de 1 m² de reboco. Assim, no tempo de 1 hora a produção será: 

1/0,25 = 4 m²/h. 

Todavia, é comum em determinados serviços e canteiros de obras, objetivando ao 

cumprimento do cronograma, ser remanejada uma quantidade maior de operários para 

composição da força tarefa, ou seja, como exemplo, elegendo-se 4 pedreiros com seus 

respectivos serventes, a produção semanal dessa equipe quando estipulado um coeficiente de 

0,25 Hh/m² será: 4 x 4 m²/h x 44 h = 704 m². 

Os coeficientes são o inverso da produtividade. No caso, por exemplo, de pintura a 

óleo em madeiramento, para o pintor, especifica-se um coeficiente de 0,20 Hh/m², ou seja, 

1 m² de pintura a cada 0,20 h. Logo, a produtividade é de 5 m²/h. Assim, quando 

especificado, para um armador  cujo coeficiente seja o correspondente a 0,11 Hh/kg, 

implica em dizer que este produz 1 kg de armação a cada 0,11 h, logo: 1/0,11 = 9,09 kg /h. 

Pode-se, com isso, constatar se uma determinada empreitada em uma obra está ou não 

seguindo fielmente aquilo que fora planejado. Como exemplo, considere uma empreitada 

de 235 m² de área de pintura a óleo em madeiramento, em uma semana de 44 horas. Pode-
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se com toda certeza afirmar que o referido trabalho está atendendo perfeitamente o 

planejado, pois a produtividade seria: (235 m²) / (44 h) = 5,34 m²/h, ou seja, 0,19 Hh/m² 

que é menor do que o planejado. 

Porém, se ao invés da produção citada, por exemplo, apenas 210 m² fosse concluído 

resultariam: (210 m²)/(44 h) = 4,77 m²/h. Neste caso, o planejado estaria em desacordo com 

o executado, em virtude de apresentar um índice de 0,21 Hh/m². Da análise, pode-se 

estabelecer o seguinte entendimento: quando menor for o índice, maior a produtividade, e 

quando maior for o índice, menor a produtividade. 

Sejam 2 pedreiros e 3 serventes pertencentes ao quadro de uma construtora, 

designados a fazer a elevação de um pano de parede medindo 34 m² da ala direita do quinto 

pavimento, utilizando tijolos cerâmicos de 6 furos e jornada de trabalho diária de 8 horas. 

Quadro 8.17 - Estimativa de coeficientes de produtividade 

Setor 
Qualificação 

profissional 
Tarefa 

Coeficiente de 

produtividade 

Ala direita - 5º Pav. 

Pedreiro 
Alvenaria de tijolos 

cerâmicos de 6 

furos 

2/H 47,0
34

)82(
mh

x


 

Servente 
2/H 71,0

34

)83(
mh

x
  

 

Entretanto, para efeito de dimensionamento de equipes de trabalho, considerando-se 

que esteja prevista a cobertura de uma edificação em 25 horas de trabalho, o 

dimensionamento da equipe de trabalho, para executar 187,5 m² neste caso seria: 

Quadro 8.18 – Dimensionamento de equipe de trabalho 

Tarefa 
Qualificação 

profissional 
Unidade Coeficiente 

Dimensionamento da 

equipe de trabalho para 

executar 80 m² de 

cobertura 

Cobertura 

com telhas 

Servente h 0,80 
(0,80 x 187,5)/25 = 6 

homens 
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francesas 

(m²) 
Cobridor h 0,80 (0,80 x187,5)/25 = 6 homens 

 

Considere a hipótese da necessidade de ser realizada por um trabalhador da 

construção civil uma área correspondente a 160 m² de alvenaria, uma vez programado um 

coeficiente de produtividade desse trabalhador em 2,0 Hh/ m² e jornada de trabalho diária de 

8 horas.  

A duração, portanto, será de: 160 m²/2,0 Hh/m² = 80 Hh. Assim, pode-se estabelecer o 

que segue: 

Quadro 8.19 - Estimativa de duração de tarefas 

Trabalho 
Quantidade 

(Hh) 

Duração do 

trabalho 

(horas) 

Duração 

(dias) 

80 1 80 10 

80 2 40 5 

 

8.6 PRODUTIVIDADE 

É necessário apropriar-se diariamente dos índices de produção de acordo com cada 

tarefa programada, os quais são fornecidos pela aplicação da equação apresentada segundo 

Souza (1996). Para conhecer a produtividade é preciso medir. Para tanto, deve-se ter a 

quantidade produzida e a quantidade de recursos humanos necessários para essa produção. 

Dessa forma, quanto menor for a RUP maior é a produtividade. Quanto maior for a RUP 

menor é a produtividade. A Razão Unitária de Produção (RUP), também é denominada de 

coeficiente de produtividade. 

ServiçodeQuantidade

horaHomens
RUP
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8.7 EQUIPE DE TRABALHO 

Para o dimensionamento de uma equipe de trabalho, utiliza-se a equação: 

)Execução(

)Serviço(

)Equipe(
Tempo

xRUPQuantidade
Tamanho   

Numa equipe de trabalho, precisa ser determinado o número de participantes. Para 

tanto, é necessária a quantidade de serviços a ser executada, a produtividade da mão de obra, 

mensurada mediante indicador pré-definido pela Razão Unitária de Produção (RUP) e o 

prazo destinado à execução do serviço (t). 

Há de se observar que no que diz respeito aos serviços auxiliares e administrativos, 

por exemplo, de vigilância, o quantitativo é estimado considerando-se o dobro do prazo de 

execução das obras, em meses. Porém, quanto aos almoxarifes, estima-se o correspondente 

ao prazo de execução das obras, em meses.  

De forma prática para esse cálculo, toma-se como referência a área a ser trabalhada, 

tamanho da equipe e o coeficiente de produtividade. Nessa circunstância, caso seja de 0,5 

horas (30 minutos) para uma equipe constituída por pedreiro e ajudante para executar 1 m² de 

pavimentação, admitindo-se 20 m², seria: 20 m² x 0,5 Hh/m² = 10 Hh. Assim, para a equipe 

composta para a tarefa, cada qual terá uma duração de trabalho de 10 horas. Caberá ao gestor 

estabelecer na sua programação a possibilidade de alteração dessas horas em decorrência do 

prazo previsto, ou seja, alterando a quantidade de equipe, por exemplo. 

 

8.8 CUSTOS GERADOS PELAS FALHAS INTERNAS (RETRABALHO) 

Uma preocupação constante dos investidores, no tocante aos custos excessivos 

gerados por falhas internas no processo de produção, também conhecido por retrabalho. 

Esses custos, normalmente, são detectados ainda na fase de execução dos trabalhos, ou seja, 

antes mesmo do serviço ser disponibilizado para uso. Vale lembrar, ainda, que são totalmente 

arcados pelo proprietário da empresa construtora, portanto, eximindo o investidor de todo e 

qualquer gasto adicional. 

Pode-se afirmar que esses gastos adicionais com falhas serão detectados no término 

das obras, por isso o profissional responsável pelo cálculo dos custos deve prever situações 

de vícios construtivos em suas planilhas, que pela experiência, são quase inevitáveis. Muitas 
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empresas visualizando esse cenário já disponibilizam recurso financeiro, em termos 

porcentuais, do custo total do empreendimento. 

Essas falhas internas, em muitos casos, são detectadas pelos usuários exatamente na 

hora de entrega do imóvel. Embora, parte delas seja corrigida pelos técnicos durante a 

vistoria interna. Esse fato se configura em constrangimento para o usuário, visto que o 

mesmo espera por tanto tempo a conclusão do empreendimento e quando recebe o seu imóvel 

são detectados problemas, por exemplo: defeitos no ralo da pia de cozinha, engate flexível 

solto, torneira emperrada ou com vazamento, cuba da pia de cozinha empenada, vazamento 

de água nas paredes, bacia sanitária solta, descarga defeituosa, pontos elétricos sem 

funcionar, placas do piso ou das paredes revestidas soltas, reboco irregular ou com trincas, 

portas que não fecham, guarda-corpos oxidados, enfim, são tantos os casos que ao 

responsável pela entrega caberá anotar todas as reclamações, mediante uso de instrumentos 

adequados como as folhas de verificação.  

Folha de verificação é o relatório no qual a maioria dos itens a serem revistos estão 

impressos, havendo, no entanto, espaços para inserção de itens que não fazem parte, de modo 

que se possam coletar mais facilmente os dados.  

Em virtude da sua eficiência na função de coletar dados, a Folha de Verificação torna-

se um importante referencial na utilização de outras ferramentas da qualidade, como o 

Histograma, o Diagrama de Dispersão, o Diagrama de Pareto e até mesmo o controle 

estatístico do processo, ver Coêlho (2006). 

Essas reclamações elencadas, portanto, uma vez devidamente corrigidas, e de acordo 

o que fora apontado durante a vistoria interna, finalmente é feita a entrega do imóvel ao 

cliente externo (proprietário). Nesta etapa a empresa construtora convoca o cliente para 

vistoria e recebimento de seu imóvel. Entretanto, é importante destacar que durante essa nova 

vistoria é recomendado utilizar novamente as folhas de verificação, para a hipótese de ainda 

haver itens que mereçam ser tratados e corrigidos. Como direito assistido pelo Código de 

Defesa do Consumidor, o proprietário do imóvel pode exigir que todos os serviços 

defeituosos sejam devidamente corrigidos.  

Uma vez admitido pelo proprietário a qualidade do imóvel, é firmado o Termo de 

Recebimento, isto é, reconhece perante a incorporadora que vistoriou o imóvel e, por tal 

razão, ocasionou o recebimento das chaves. 
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Os custos adicionais são altos para correção de falhas na execução da obra, devido a 

uma série de fatores intervenientes, por exemplo, despesas com engenheiros para 

identificação das não conformidades, técnicos especializados, compra dos materiais para 

substituição, contratação de profissionais para efetivação dos serviços reclamados, 

deslocamento de pessoal, veículos, combustível, material de escritório, telefone, internet e 

etc. 

Esses serviços normalmente são terceirizados. Existem no mercado empresas que só 

trabalham com as não conformidades, possuindo, inclusive, pessoal especializado. É um 

mercado promissor, o que demonstra constantes falhas de gestão nos empreendimentos ou até 

mesmo inexistência. 

Além do mais, o preço unitário calculado deve incluir os custos com material, mão de 

obra e equipamentos. Por sua vez, devem ser incluídos os encargos sociais sobre a mão de 

obra, que, de acordo com o regime trabalhista, podem ser considerados horistas ou 

mensalistas e, evidentemente, uma taxa incidente sobre os custos diretos. 

 

Quadro 8.20 – Planilha de custos 

PLANILHA DE CUSTOS DAS NÃO CONFORMIDADES PÓS-ENTREGA 

Empreendimento: Localização: 

Economia: Proprietário: 

Data da vistoria: Data da autorização: 

Equipe técnica: Tel.: Cel.: e-mail: 

Item Descrição Quant. Und. 

Preço 

unitário 

(R$) 

Preço total 

(R$) 

      

      

      

      

 Fonte: do Autor 
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Como exemplo e a título de demonstração, tem-se o cálculo do custo de um 

retrabalho em um apartamento, no qual, por reclamação do proprietário, houve necessidade 

de refazer os serviços demonstrados na planilha a seguir.  

Quadro 8.21 – Planilha de custos 

PLANILHA DE CUSTOS DAS NÃO CONFORMIDADES PÓS-ENTREGA 

Empreendimento: Condomínio XXXXX Localização: Av. M, 456 

Economia: 506 – Torre X Proprietário: M. R. X. 

Data da vistoria:____/____/2013 Data da autorização:___/____/2013 

Equipe técnica: X. Y e Z Tel.: Cel.: e-mail: 

Item Descrição Quant. Und. 

Preço 

unitário 

(R$) 

Preço total 

(R$) 

1 

Demolição de 

revestimento 

cerâmico 

5 m² 25,00 125,00 

2 
Regularização 

de contrapiso 
5 m² 37,50 187,50 

3 

Assentamento 

revestimento 

cerâmico e 

rejuntamento 

5 m² 43,75 218,75 

      

Total 531,25 

Fonte: do Autor 

Toda falha executiva no setor da construção civil se reflete no custo final do imóvel e, 

por tal razão, todas as atividades desenvolvidas num canteiro de obras devem ser periciadas. 

Com isso, evita-se a má qualidade dos trabalhos executados ou até mesmo possíveis falhas na 

estrutura edificante, o que pode resultar na interdição do imóvel; além de contribuírem de 

forma acentuada na produtividade da mão de obra. O aumento desses custos é proveniente de 
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diversos setores de produção da empresa como, por exemplo, controle da produção, 

qualidade dos materiais, falhas na elaboração ou execução de projetos, dentre outros. 

Na tentativa de combater as falhas internas nos seus processos produtivos é 

importante que as construtoras façam uma reavaliação de toda sua estrutura funcional e 

metodológica, com informações detalhadas; estabelecendo metas emergenciais que possam 

mensurar; objetivando alcançar qualidade e produtividade de seus serviços, de tal forma a, no 

mínimo, diminuir os vícios construtivos que ensejam custos não projetados e que independem 

totalmente da habilidade dos orçamentistas. 

O profissional responsável pelo cálculo dos custos deve prever em suas planilhas as 

situações de vícios construtivos que, porventura, irão aparecer; situações tais como o 

recomendado no Quadro 8.22.  

Nesse contexto, para obras e serviços de manutenção, conservação e restauro de 

monumentos históricos encravados em áreas tombadas, devido à complexidade construtiva e 

em função da variação dos materiais aplicados, metodologias e sistemas construtivos 

adotados, os responsáveis pela construção dos orçamentos devem atentá-se para esses custos 

complementares, que sejam criteriosamente especificados e apropriados, ou seja, em nenhum 

caso acatar avaliações por estimativas. 

Quadro 8.22 – Planilha de custos indiretos 

Descrição dos custos indiretos Porcentagem 

Administração 5,00 % 

Apoio técnico 10,00 %   a 15,00 % 

Perdas 3,00 % 

Testes 0,75 % 

Retrabalho 1,50 % 

Manutenção 1,00 % 

Imprevistos 0,50 % 
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Capítulo 9  
ORÇAMENTO ANALÍTICO  

9.1     GENERALIDADES 

O orçamento é um instrumento disciplinador do planejamento. Fazer um orçamento 

para o desenvolvimento de pesquisas consiste em levantar a quantidade de serviços, seus 

respectivos custos unitários e o custo global do empreendimento. Deve ser, portanto, bem 

detalhado e constar, preferencialmente, numa planilha: o código dos serviços ordenados de 

forma crescente de todas as etapas do projeto, descrição dos serviços com suas respectivas 

unidades métricas e quantidades, composição do custo unitário do serviço envolvendo 

material, mão de obra e equipamentos, custo total por item, fechamento do orçamento, isto é, 

o custo global da pesquisa e, finalmente, o cálculo das porcentagens por item, do orçamento.  

Essa etapa, na realidade, traz todas as informações que a comissão julgadora precisa 

conhecer ao analisar um projeto. A preparação de uma orçamentação é imprescindível, para 

um bom planejamento, pois é com base nele que advém o sucesso de qualquer 

empreendimento na área da construção civil. Afinal de contas, não pode existir um bom 

planejamento sem controle, ou seja, sem seguir fielmente o orçamento viabilizado.  

A elaboração de um orçamento correto é necessária, seja qual for o porte da 

construção. Aliás, é de suma importância para a realização de um bom trabalho profissional. 

Portanto, é com base nessa orçamentação que os custos são calculados e nela deverão constar 

todos os elementos norteadores para a executabilidade de um projeto e seu planejamento. 

Ressalta-se ainda a necessidade de um rigoroso acompanhamento físico-financeiro. 

9.2 RELATÓRIO EXPANDIDO-ANALÍTICO 

Todo orçamentista necessita planejar um modelo próprio de planilha orçamentária, 

pois nela serão lançadas todas as operações de cálculos, além da descrição de todos os 

serviços referentes à construção de um empreendimento. Nessas planilhas orçamentárias são 



292 

 

quantificados os serviços e seus custos ou preço final, objetivando indicar, com bastante 

clareza, as etapas de confeccionamento de um orçamento. 

Ressalta-se, portanto, que previamente seja feita a escolha do modelo preferido pelo 

orçamentista, baseado no porte do empreendimento, para, então, serem preenchidos os 

campos da planilha para o cálculo do orçamento analítico do custo da construção. É oportuno 

que na montagem das planilhas existam campos para preenchimento separadamente dos 

custos ou preços de mão de obra, materiais e equipamentos. E as planilhas devem possuir 

uma arquitetura bem planejada, de modo a atender os requisitos solicitados, por exemplo, de 

outros departamentos da construtora, contratantes, dentre outros. 

Muitos são os modelos de planilhas de custo existentes, porém, caso não haja 

exigência quanto ao modelo, o responsável pela elaboração de um orçamento prontamente 

esquadrinha a de sua preferência, tudo de conformidade com as reais necessidades do 

projeto. Há de se observar, porém, se as construtoras possuem seus próprios modelos. 

A seguir, mediante o uso do Quadro 9.1, mostra-se os procedimentos simplificados 

realizados, normalmente, pelo orçamentista de edificações.  

A seguir, mediante o uso dos Quadros 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, têm-se os procedimentos 

simplificados, normalmente, realizados pelo orçamentista de edificações.  

  

9.3 PREENCHIMENTO DOS RELATÓRIOS EXPANDIDOS-ANALÍTICOS 

A coluna contendo o campo “item” é exclusivamente destinada à ordenação das 

etapas assim constituídas do projeto, de forma crescente; podendo inclusive criar subitens, o 

que fará com que sejam bem definidas as etapas programadas. Já, na coluna “Descrição dos 

Serviços”, são elencadas todas as etapas planejadas para a consolidação do empreendimento, 

observando-se, assim, a perfeita relação criada através da ordenação existente no campo item. 

A terceira coluna, a das quantidades métricas, diz respeito às unidades estabelecidas para cada 

etapa programada como, por exemplo: comprimentos em m, áreas em m², volume em m³, 

porém nunca utilizar “vb”, “ponto”, ou seja, nada que não seja mensurável. As unidades 

devem caracterizar com objetividade os serviços pretendidos. Trata-se do total de cada 

serviço previsto e metrificado no projeto. A quarta coluna, mediante o uso de um projeto bem 

detalhado, será preenchida com o resultado do levantamento de todas as quantidades 

componentes do projeto, devendo, portanto, ser o mais criterioso possível, de acordo com as 
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condições técnicas preconizadas constantes do caderno de encargos, para que não haja 

discrepância entre o planejado e o executado.  

O orçamentista, para tal trabalho, precisa ser hábil e conhecer as convenções, bem 

como saber fazer a leitura corretamente de todos os elementos do projeto. O referido serviço, 

normalmente, é realizado com apoio de uma régua denominada escalímetro, escala ou régua 

triangular e uma máquina de calculadora. No entanto, atualmente, poucos escritórios e 

profissionais autônomos ainda utilizam desse procedimento.  

 Hoje, na realidade, com tecnologias sofisticadas disponíveis no mercado, através de 

programas computacionais de última geração, é possível ser feito em tempo recorde qualquer 

levantamento dessas quantidades. Somando-se aos softwares já existentes, a cada dia surgem 

no mercado ferramentas modernas e eficazes, suprindo as necessidades de profissionais na 

área da orçamentação. Essas tecnologias são muito úteis, devido a sua precisão, uma vez que 

o sistema gera, automaticamente, todas as informações solicitadas com muita exatidão.  

Os orçamentos têm sido contemplados com esses preceitos modernos e com a ajuda 

da informática, haja vista ser possível a agilidade nas decisões eficazes e na qualidade do 

produto final. 

Deste modo, ainda em relação ao preenchimento dos relatórios, a coluna seguinte 

detalha o custo unitário de cada etapa de serviço programado. Disponibilizados esses valores, 

e multiplicando-se pelas quantidades, obtém-se o custo dos serviços correspondentes a cada 

subitem. A penúltima coluna exemplifica a totalização do custo de cada item, isto é, mostra a 

somatória de todas as etapas do orçamento. Por último, estabelece-se o cálculo da 

porcentagem de cada item, em relação ao orçamento como um todo. 
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Quadro  9.1 - Relatório expandido-analítico 

PLANILHA PARA O CÁLCULO DO ORÇAMENTO ANALÍTICO DO CUSTO DA CONSTRUÇÃO 

Item Descrição dos Serviços Unid. Quantidade 

Custo  
Participação 

por etapa da 

obra 

 (%)  

Unitário  

(R$) 

Serviço 

(R$) 

Item 

(R$) 

 
        

         

        

        

 

 

 

Fonte: do Autor 

Onde são ordenadas de 

forma crescente todas 

as etapas do projeto 

Relação de todos 

os serviços 

planejados 
Unidades   

métricas 

Cálculo das 

quantidades por 

etapa 

Custo unitário de 

cada etapa de 

serviço planejada 

Custo de 

cada item 

Porcentagem de 

cada item em 

relação ao 

orçamento 

como um todo 

Custo do serviço 

correspondente a 

cada subitem 
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Fonte: do Autor 

Quadro 9.2 - Planilha para o cálculo do orçamento analítico do custo da construção 

PLANILHA PARA O CÁLCULO DO ORÇAMENTO ANALÍTICO DO CUSTO DA 

CONSTRUÇÃO 

Item 

Descrição 

do 

serviço 

Unidade Quantidade 

Custo unitário 

(R$) Custo 

por 

serviço 

Custo 

total 

Participação 

por etapa do 

projeto 

(%) 
Material 

Mão 

de 

obra 

Total 
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Quadro 9.3 – Planilha para o cálculo do orçamento analítico do custo da construção 

PLANILHA PARA O CÁLCULO DO ORÇAMENTO ANALÍTICO DO CUSTO 

DA CONSTRUÇÃO 

Empreendedor: Serviço: 

Local: Cidade: Eng. Responsável: 

Valores baseados no SINAPI com Desoneração – Jan/2015 e Composição Anexa – Encargos 

Sociais Desonerados (%): Horista 87,49 – Mensalista 49,98 – Pesquida IBGE 

Item Código Descrição do item Unidade 
Quantidade 

Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Fonte: do Autor 
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Quadro 9.4 – Planilha para o cálculo do orçamento analítico do custo da construção 

PLANILHA PARA O CÁLCULO DO ORÇAMENTO ANALÍTICO DO CUSTO 

DA CONSTRUÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Empreendedor: Serviço: 

Local: Cidade: Eng. Responsável: 

Valores baseados no SINAPI com Desoneração – Jan/2015 e Composição Anexa – Encargos 

Sociais Desonerados (%): Horista 116,66 – Mensalista 73,40 – Pesquisa IBGE 

Item Código Descrição do item Unidade 
Quantidade 

Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Fonte: do Autor
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9.4 ATIVIDADES E SERVIÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

Em obras de pequeno porte, normalmente, são apresentados os itens descritos a 

seguir. Contudo, na hipótese, de haver necessidade de maior detalhamento, o responsável 

técnico é obrigado a descrever todos os pormenores das atividades, atentando-se para as 

especificações técnicas. Portanto, a critério do orçamentista e de acordo com a natureza dos 

serviços, alguns itens da referida relação podem ser suprimidos ou acrescentados. 

 

1. Serviços preliminares 

2. Demolições 

3. Movimento de terra 

4. Fundações 

5. Estruturas 

6. Alvenaria e outras vedações 

7. Cobertura 

8. Revestimento e impermeabilização 

9. Pavimentação  

10. Esquadrias e serralherias 

11. Vidraçaria 

12. Instalações 

13. Pintura 

14. Diversos 

 

 

1. Serviços preliminares 9. Instalação elétrica/Telefonia 

2. Despesas gerais 10. Instalação hidrossanitária/Gás  

3. Fundações/Subsolo 11. Instalações especiais 

4. Estrutura  12. Revestimentos internos 

5. Alvenaria  13. Revestimentos de fachada 

6. Cobertura  14. Pintura 

7. Impermeabilizações  15. Serviços complementares 

8. Esquadrias/Ferragens e 

vidros 

16. Limpeza geral da obra 
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É sempre providencial que seja confeccionado um resumo demonstrando o custo 

detalhado por etapa dos serviços relacionados para uma obra, constando ainda, a participação 

em porcentual de cada etapa da obra. 

Quadro 9.5 – Relatório do custo detalhado por etapa dos serviços e participação em 

porcentual de cada etapa da obra 

Descrição dos serviços 

Custo por etapa 

da obra 

(R$) 

Participação por  

etapa da obra 

(R$) 

Serviços preliminares   

Despesas gerais   

Fundações/Subsolo   

Estrutura    

Alvenaria    

Cobertura    

Impermeabilizações    

Esquadrias/Ferragens e vidros   

Instalação elétrica/Telefonia   

Instalação hidrossanitária/Gás    

Instalações especiais   

Revestimentos internos   

Revestimentos de fachada   

Pintura   

Serviços complementares   

Limpeza geral da obra   

Custo total (R$)  

   Fonte: do Autor
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Capítulo 10 
CÁLCULO DO BDI  

 

10.1 CONCEITOS 

Todo projeto tem custos, seja qual for a área, que podem ser subdivididos em custos 

diretos e indiretos. Estes últimos, por sua vez, são os custos indiretos da administração central 

e custos indiretos da administração local. Os custos indiretos da administração central da 

empresa são: gerenciais, comerciais, tributários e financeiros que, em última análise, quando 

em consonância com o planejamento orçamentário, resultam no perfeito funcionamento da 

empresa e, por isso, são calculados de maneira a receber provisão decorrente do rateamento 

entre as obras que se encontram em andamento e, evidentemente, sob sua direção. 

Os custos diretos são constituídos pela mão de obra, matéria-prima e equipamentos 

efetivamente empregados no canteiro para execução dos serviços.  Por exemplo, no custo do 

revestimento de uma parede de cozinha com placas de porcelanato, devem incluir os gastos 

com pedreiro, servente, argamassa para assentamento, junta espaçadora e argamassa para 

rejuntamento. 

Com referência à mão de obra, trata-se daquela efetivamente envolvida na execução 

de uma determinada tarefa. Fica, portanto, excluído outro tipo, por exemplo, a tarefa de 

supervisão. 

No tocante aos materiais, somente aqueles que, de fato, são empregados ou, ainda, 

aqueles parcialmente utilizados como, por exemplo, madeiras em condições de 

aproveitamento. 

E quanto aos equipamentos (máquinas e ferramentas), são considerados somente 

aqueles essencialmente indispensáveis à execução de um serviço específico, pois os de uso 

genérico são considerados custos indiretos.   
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Os custos indiretos só apresentam relação com a empresa e nunca com os produtos 

realizados, e, por tal razão, devem ser divididos entre as várias fases dos custos de 

construção. Eles podem ser classificados em constantes e variáveis. Os constantes, por serem 

fixos e não dependerem do volume da obra, são os gastos administrativos com manutenção 

de pessoal, por exemplo, os relacionados ao pagamento de seus salários e aluguéis de 

imóveis, taxas e impostos. 

Os custos indiretos variáveis são: mão de obra indireta, energia, água, telefone, gás, 

cópias heliográficas, xerográficas, fotográficas, equipamentos de segurança, entre outros, 

uma vez que têm uma relação com o custo da obra. 

De acordo com Limmer (1996, p. 95), são definidos como custos diretos aqueles em 

que o valor dos insumos é agregado ao produto, ou seja, os que são incorporados a ele; e 

como custo indireto o dos insumos necessários à produção, mas que não se agregam ao 

produto. 

Assim, o mesmo autor esclarece que, mediante o uso de uma fôrma para confecção, 

por exemplo, de pilares para estrutura de uma edificação multifamiliar, cuja utilização dar-se-

á uma única vez, ela se constituirá em custo direto por ser indispensável à sua produção, 

embora não se incorpore ao serviço, mas alocado ao produto final. Entretanto, caso esta seja 

reaproveitada por diversas vezes, aí seu custo passará a ser indireto em relação ao total de 

peças produzidas. Mas, caso seja considerado no custo de cada peça um fator de 

aproveitamento da fôrma, o custo passa a ser admitido como direto.  

Para composição dos custos indiretos, normalmente, os profissionais iniciantes 

sentem dificuldades ao relacionar esses serviços, por ela exigir compreensão da natureza da 

atividade.  Nesse mister, é conveniente que sejam observadas algumas atividades típicas 

encontradas nas planilhas de custos, pretendendo alertar os envolvidos nessa tarefa sobre a 

classificação desses itens que farão parte exclusiva dos custos indiretos. Isto é, o orçamentista 

precisa, nas suas tarefas diárias, saber distinguir o que irá considerar tanto na planilha 

orçamentária da obra quanto no cálculo do BDI/LDI de um empreendimento na construção 

civil. Na verdade, essa distinção de custos de um empreendimento em diretos e indiretos está 

ligada diretamente a quem de fato está no gerenciamento dessa tarefa. No entanto, vale 

ressaltar que, no custo totalizante estejam inclusos esses custos de tal forma a poder ser 

concluído o empreendimento. 
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Nos custos indiretos são encaixados todos os custos que, na concepção do 

orçamentista, não puderam ser relacionados diretamente a um serviço, podendo-se 

exemplificar o salário do engenheiro, consultoria, dentre outros. Para início, então, a pergunta 

deverá ser feita da seguinte forma: será possível o orçamentista avaliar o tempo necessário 

que um equipamento será utilizado num determinado serviço previsto no decorrer da 

execução da obra? Caso seja positivo, o custo é direto, agrega-se o custo do equipamento ao 

custo unitário do serviço. Contudo, se o mesmo equipamento atender a vários outros serviços, 

estabelece-se um rateio do custo desse equipamento, de forma tal que cada parcela participe 

de cada serviço realizado, com a utilização desse equipamento. Entretanto, caso seja negativa 

a resposta dada pelo orçamentista? Nesses casos, o orçamentista utilizará do seguinte 

expediente: custo indireto e, portanto, para tal terá participação no BDI do empreendimento. 

Dessa forma é estabelecida a diferença de como devem ser classificados os custos. Veja, 

então, que o orçamentista, peça fundamental nesse processo, é quem tem a compreensão real 

de cada caso para, assim, formatar as propostas. 

Alguns órgãos, no ato licitatório, especificam os itens que fazem parte do BDI. 

Outros, por sua vez, simplesmente estipulam o valor do BDI, contudo essas determinações 

devem fazer parte integrante do memorial, de forma bem clara. 

É pertinente ressaltar, ainda, que os custos atinentes às despesas de comercialização, 

despesas operacionais, taxas, fiscalização da execução, viagens técnicas, operação do canteiro 

de obras e do acampamento e serviços especiais, como consultorias técnicas e jurídicas, 

assessoria contábil e publicidade, são também classificados como despesas indiretas. 

Assim, despesas indiretas são aquelas feitas pela executora dos serviços de engenharia 

em função da obra, que não estão diretamente relacionadas a ela. Para efeito desta 

consideração devem ser relacionados, no cálculo do BDI, os seguintes itens:  

 Despesas financeiras; 

 Administração central; 

 COFINS, PIS, ISS; 

 Taxa de Seguros e Riscos Imprevistos; 

 Mobilização e desmobilização; 

 Lucro. 
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Nos canteiros de obras há possibilidade da existência dos tempos não trabalhados e 

estes, em hipótese alguma, farão parte da mão de obra direta, sendo, portanto, considerados 

custos indiretos. 

Na verdade, a utilização ou não do conceito de BDI, é uma decisão a ser tomada pelos 

responsáveis pela empresa construtora. Evidentemente, de posse de dados completos e 

detalhados que possam subsidiar na hora da decisão de utilizar ou não esse conceito que 

muito tem contribuído para suprir as despesas, tais como: administrativas, financeiras, 

tributárias da empresa e o lucro pretendido pelos serviços realizados. 

 Toda empresa construtora objetiva ter lucros na exeução de suas obras, entretanto, 

esse lucro não pode ser abusivo, principalmente, em se tratando de sua inserção no BDI, 

assim como de outros elementos. Essa medida pretende fazer com que os preços sejam 

condizentes aos valores de mercado. 

           No tocante as obras públicas, os Tribunais de Contas da União, Estados e Municípios 

têm feito severas intervenções, e durante as fiscalizações, têm encontrado muitos itens com 

sobrepreço nas propostas apresentadas, em decorrência da falta de interpretação dos 

profissionais no cálculo do BDI. Desta forma, quando houver licitações de obras envolvendo 

recursos federais, os responsáveis técnicos da empresa devem atentar para a necessidade da 

exclusão no cálculo do BDI de determinados custos como, por exemplo, Administração 

Local, Apoio Tecnológico, entre outros, e estarem detalhados no custo direto da obra. 

Na interpretação dos tribunais, o BDI, deve rotular o valor mais próximo dos custos 

da empresa. No Acórdão 2.369/2011, o Tribunal de Contas da União o editou  definindo o 

teto para os Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) em obras com participação de dinheiro 

do governo federal. Ressalta-se ainda que o Plenário deste Tribunal aprovou, por meio do 

Acórdão n. 325/2007, valores referenciais e critérios de aceitabilidade de BDI, com 

porcentual máximo de 28,7 %. 
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10.2 DETERMINAÇÃO DO BDI 

Ao se vender um determinado serviço ou produto, o seu preço será evidentemente: 

Preço (Venda) = Custo total + lucro 

 Preço (Venda) = Custo direto + custo indireto + lucro 

 

Preço (Venda) = Custo direto + BDI (em valor absoluto) 

 

Preço (Venda) = Custo direto x BDI (expresso em porcentagem) 

 

O custo indireto, por sua vez, subdivide-se em custo indireto (administração central e 

administração canteiro de obra). Dessa forma o preço do empreendimento será composto das 

seguintes parcelas: custo direto, custo indireto (administração central e administração canteiro 

de obra) e lucro. 

Assim, tendo em vista o explicitado acima, pode-se dizer que o custo indireto 

(administração central) adicionado ao lucro representa o BDI. A abreviatura BDI diz respeito 

à simplificação de Benefício e Despesas Indiretas. No entanto, ressalta-se a existência de uma 

nova abreviatura no mercado, ou seja, a LDI, denotando Lucro e Despesas Indiretas. Alguns 

órgãos públicos, por sinal, já utilizam esse termo em lugar de BDI, com o mesmo objetivo. 

Tecnicamente o BDI (os benefícios e as despesas indiretas) constitui-se de uma 

parcela obtida exclusivamente do custo indireto originário da administração central, encargos 

financeiros (podendo até ser nulo o porcentual), impostos e taxas, fatores de risco e lucro. 

Diante, então, dessa explicitação, entende-se que as demais parcelas participantes do 

custo indireto (mobilização e desmobilização, construção e operação do canteiro e 

acampamento, consultoria e trabalhos técnicos ditos especiais) deverão integrá-se aos preços 

unitários componentes da planilha de custos de uma obra. 
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Salienta-se ainda, que o principal objetivo do BDI é o de poder cobrir aqueles custos 

não mensuráveis sob a forma de pagamento direto, ou melhor, ainda, de poder pagá-los à 

proporção que eles forem surgindo. 

E, assim, face ao já explicado, pode-se concluir que a taxa de BDI, por ser norteadora 

para o resultado do preço de um serviço, é de grande importância para a engenharia de custos. 

Ademais, é oportuno ressalvar que, muitas vezes, há necessidade de recalcular o BDI para 

adequá-lo à realidade econômica vigente e, com isso, alcançar o preço do mercado.  

Doutra forma, o preço de venda de um empreendimento deve atender ao que é 

imposto pelo mercado imobiliário, podendo limitar o resultado ou o lucro projetado pela 

empresa construtora. O Tribunal de Contas da União recomenda uma margem de lucro em 

torno de 7,0 % a 8,5 %, visto ser a mais propícia aos valores praticados no mercado da 

construção civil. Conhecendo-se, pois, o valor do BDI, que nada mais é do que um 

coeficiente multiplicador que se aplica ao total do custo direto do serviço, encontra-se o valor 

do contrato ou preço de venda do serviço. Exemplificando melhor: considere o custo direto 

de um determinado serviço orçado para a reforma de um empreendimento comercial 

correspondente a R$ 400.000,00. No entanto, sendo calculada uma taxa de BDI 

correspondente a 15 %, o preço de venda desse serviço será: 

  

00,000.460$)15,01(00,000.400$Pr )( RReço venda   

Para um determinado serviço a ser executado em um prédio residencial, foram 

apresentados por uma empresa construtora os custos diretos e indiretos, respectivamente, 

iguais a R$ 350.000,00 e R$ 28.000,00. Determine o preço de venda desse serviço, fazendo 

uso do modelo apresentado no Quadro 10.1. 

  Quadro 10.1 - Planilha de cálculo para o preço de venda 

Descrição Valor 

Custos diretos 
R$ 350.000,00 

Custos indiretos 
R$ 28.000,00 

Taxa de BDI (15 %) 
R$ 56.700,00 
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BDI a ser lançado nas composições 

de preços unitários 
(R$ 84.700,00/R$ 350.000,00)x100 = 24,2 % 

Preço de venda 
R$ 350.000,00 (1 + 0,242) = R$ 434.700,00 

 

Sabe-se, porém, que quando uma empresa tem interesse em investir maciçamente na 

qualidade e capacitação técnica de seus profissionais, assim como na aquisição de 

equipamentos, tendo como exemplo a área de informática, obviamente ela terá seus custos 

indiretos aumentados. 

O custo indireto, na verdade, referencia os gastos com a administração da empresa e, 

por conseguinte, é proporcionalmente maior quando se tem um número reduzido de obras. 

 No entanto, podem ser diminuídos os custos diretos de acordo com o gerenciamento 

da obra, uma vez que se incremente a produtividade da mão de obra e a racionalização no 

emprego dos materiais. 

Considere uma edificação residencial unifamiliar, na qual o custo direto e o custo 

indireto foram orçados, respectivamente, iguais a: R$ 350.000,00 e R$ 60.000,00. Porém, 

sendo o lucro ou resultado esperado de R$ 12.000,00, tem-se um BDI de: 

% 20,57100
00,000.350$

)00,000.12$00,000.60$(



 x

R

RR
BDI

 

 Por sua vez, o preço de venda desse serviço será: 

 

Preço (Venda) = R$350.000,00(1 + 0,2057) = R$ 421.995,00 
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  Quadro 10.2 – Planilha para o cálculo do BDI 

CÁLCULO DO BDI 

 

Item Descrição R$ % 

1 Custo direto   

    

    

    

    

    

Total   

 

2 Custo indireto   

2.1 Riscos e eventuais   

2.2 Administração local   

2.3 Administração central   

2.4 Encargos financeiros   

2.5 Outros   

Total   

 

3 
Total do custo 

(Direto e Indireto) 

  

 

4 Impostos imediatos   
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5 Lucro ou resultado   

 

6 Preço de venda   

 

7 Cálculo do BDI   

 

Observação  

Fonte: do Autor 

 

Quadro 10.3 - Relatório de cálculo do BDI de um empreendimento 

PLANILHA PARA O CÁLCULO DO BDI 
 

1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

 

2.CUSTO DIRETO 

 

 

3.CUSTO INDIRETO 

 

 

4.TOTAL DO CUSTO (DIRETO + INDIRETO) 

 

 

5.IMPOSTOS IMEDIATOS 

 

 

6.LUCRO OU RESULTADO 

 

 

7.PREÇO DE VENDA 

 

 

8.CÁLCULO DO BDI 
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9.CONCLUSÃO 
 

Fonte: do Autor 

10.3 BDI, SEGUNDO O TCU 

O Tribunal de Contas da União (TCU), no trabalho segundo Mendes e Bastos (2001, 

p.14), seguido pela CEF, concebeu que, “conceitualmente, o BDI é definido como um 

porcentual aplicado sobre o custo direto para chegar ao preço de venda a ser apresentado ao 

cliente”. 

Assim, as fórmulas propostas para o cálculo da taxa de BDI, que deverão ser 

acrescidas aos custos diretos de uma obra ou serviço de engenharia para a formação do 

preço base da Administração Pública e adotados nos processos de licitação de obras 

contempladas com recursos federais são: 

Em que:  

 

PV = Preço de Venda; 

CD = Custo Direto;  

BDI = Benefício e Despesas Indiretas (lucro e despesas indiretas); e 

 

Onde:  

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; 

S = taxa representativa de Seguros; 

R = taxa representativa de Riscos; 

G = taxa representativa de Garantias; 

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; 

L = taxa representativa do Lucro; 

I = taxa representativa da incidência de Impostos.  

           

       Nota: 

            A taxa representativa da incidência de impostos constante do denominador da fração da fórmula de 

cálculo do BDI é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas 

que figuram no numerador são aplicadas sobre o custo. 
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Item Componente do BDI Mínimo Médio Máximo

Garantia 0,00 0,21 0,42

Risco 0,00 0,97 2,05

Despesas Financeiras 0,00 0,59 1,20

Administração Central 0,11 4,07 8,03

Lucro 3,83 6,90 9,96

Tributos 6,03 7,65 9,03

10.4 BDI, SEGUNDO A CEF 

Para a Caixa, a taxa de BDI contempla o lucro e a bonificação, as despesas com 

administração central, equipamentos e serviços técnicos, as despesas financeiras, os 

tributos (COFINS, PIS, CPMF e ISS), os seguros, riscos e garantias, as cauções e 

retenções, e os imprevistos. A fórmula utilizada para o cálculo dessa taxa é: 

 

Em que:  

 

X = taxa da somatória das despesas indiretas, exceto tributos e despesas 

financeiras; 

Y = taxa representativa das despesas financeiras; 

Z = taxa representativa do lucro; 

I = taxa representativa da incidência de impostos.   

 

 

A seguir é mostrada a composição da taxa de BDI utilizada pela CEF. 

Quadro 10.4 – Composição da taxa de BDI utilizada pela CEF 

Fonte: CEF, 2014 

 

A Caixa Econômica Federal estabelece o intervalo de 20 % a 40 % como 

admissível para a taxa de BDI de suas obras e determina que valores que extrapolem esses 

limites sejam devidamente justificados pelos licitantes. 

De acordo com Dias (2002, p.38), baseado no entendimento do TCU, as despesas 

abaixo são, incorretamente, consideradas como indiretas: 
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 . IRPJ – o imposto de renda incide sobre o lucro líquido. DNER e Governo de São Paulo 

não mais adotam Imposto de Renda no BDI. Contribuição Social Sobre o Lucro 

Líquido; 

 . Administração Local (despesa direta) – somatório de salários e encargos dos 

componentes da equipe técnica e de apoio não incidentes nos custos dos serviços. 

Devem ser lançados na administração do canteiro; 

 . Taxas e emolumentos e ferramentas e equipamentos – custo direto da obra. 

 

Portanto, à luz desse esclarecimento, para a CEF, o BDI deve contemplar tão somente 

os gastos que contabilmente são classificados como despesas indiretas, quais sejam: 

administração central, ISS, PIS, COFINS, despesas financeiras e seguros, e imprevistos. 

Outros gastos devem ser incluídos analiticamente na planilha orçamentária como custo direto. 

Em decorrência do Acórdão 325/2007 do Tribunal de Contas da União – TCU, 

visando melhor entendimento, recomenda que os tributos IRPJ e CSLL não integrem o 

cálculo do (BDI), nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos 

de natureza direta e personalística, que sobrecarregam pessoalmente o contratado, não 

devendo ser repassado ao contratante. Quanto às despesas advindas com a Administração 

Local; Instalação do Canteiro, Acampamento, Mobilização e Desmobilização de Equipes, e 

Controle Topográfico e Tecnológico; este, ainda, orienta que deverão ser incluídas no custo 

direto e, por conseguinte, lançadas na planilha orçamentária, portanto, esse porcentual 

deixando de fazer parte da composição do BDI. 
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10.5 CUSTOS ADICIONAIS 

 

10.5.1 Aluguéis de equipamentos 

Tabela 10.1 - Vida útil de bens patrimoniais 

Descrição Vida útil (meses) 

Média Máxima 

Ploters  24 60 

Softwares  24 36 

Aparelhos: 

Fax 

Telefone 

 

36 

60 

 

Impressoras  24 60 

Microcomputadores  24 60 

Equipamentos de topografia 36 60 

Máquina de café, televisor, antena, 

videocassete, data show e retroprojetor 
36 60 

Fonte: Dias, 2000 

 

Considere a necessidade de ser feito o aluguel, em caráter emergencial, de um 

equipamento topográfico, cujo valor de aquisição é de R$ 2.500,00. Calcular o custo 

mensal a ser considerado para efeito de projeto. 

Adotando-se, para efeito de cálculo, uma taxa anual de juros de 12 % ao ano e uma 

vida útil média de 36 meses, tem-se:  

 

17,129$
36

36
12

12,0
5,1

00,500.2
5,1

)(

)()/(

)()( R

x

V

xVt
PCusto

útil

útilmêsjuros

aquisiçãomensal 

































 
  

Se, no entanto, houver necessidade de estabelecimento do custo horário, basta para 

tanto se estabelecer o número de horas por mês em que o mesmo possa trabalhar, ou seja, 

neste caso: 150 horas. Portanto, o custo horário será: R$ 129,17/ 150 = R$ 0,86. 

10.5.2 Atraso na entrega da obra 

Toda obra tem um prazo de execução. Este, à risca, deve ser cumprido, visando 

atender o planejamento e controle da construção, ou seja, otimização do cronograma físico-

financeiro da obra. Com base nisso, os contratos, normalmente, possuem cláusulas 
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estipulando os critérios para cobranças de multas como medidas punitivas aos executores que 

não cumprem esses prazos. 

Diante, de uma economia instável e sob uma carga tributária pesada, como acontece 

no Brasil, é necessário tomar cuidado com as multas. Chegam a prejudicar e, não raro, até a 

inviabilizar qualquer proposta, uma vez nela debitados esses custos financeiros. Geram, por 

conseguinte, custos adicionais não previstos na preparação do preço total da proposta. Por 

isso, devem ser evitadas, mas sempre previstas no cálculo orçamentário, tendo em vista que o 

contratado é quem responde por seu pagamento, não o contratante. 

Como exemplo, considere uma obra contratada por R$ 300.000,00, deve-se, para tal, 

prever embutido na proposta em apreço, admitindo-se multa diária de 0,2 % do preço 

contratado, o correspondente, por exemplo, a 15 dias de atraso o valor de: 0,002 x 15 x 

300.000,00 = R$ 9.000,00. 

10.5.3 Taxa de risco  

Em todo e qualquer empreendimento, seja qual for a sua natureza e porte, deve ser 

prevista pelo orçamentista uma taxa de risco, objetivando cobrir eventuais serviços 

contratados porventura não lançados na planilha de orçamento, não importando o fato 

gerador e quem cometeu o equívoco, uma vez que a contratada terá que assumir todos esses 

prejuízos. Não se trata, pois, de vícios de executabilidade dos serviços previstos no 

planejamento para o empreendimento, visto que esses, provavelmente, serão cobertos por 

seguros. 

10.5.3.1 Impostos incidentes no custo dos serviços 

 

1) Sobre o faturamento 

 

 COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) – alíquotas de 

3,0% para Lucro Presumido e 7,6 % para Lucro Real; 

 PIS (Programa de Integração Social) – alíquotas de 0,65% para Lucro Presumido e 

1,65 % para Lucro Real; 

 ISS (Imposto Sobre Serviços) - alíquota mediante consulta à Prefeitura local. Trata-se 

de um tributo municipal que, de acordo com a legislação, é cobrado sobre a mão de 

obra empregada para a execução dos serviços. Nas cidades, por exemplo, onde o ISS 
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tem alíquota de 5 %, tem-se: 5 % x 0,40 = 2 %, sobre a mão de obra e materiais. 

Contudo, sendo considerada somente a mão de obra, o ISS será 5 %. Utilizou-se o 

porcentual de mão de obra em 40 % para o cálculo da taxa do ISS, haja vista que a 

maioria dos órgãos públicos adota esse porcentual, ou seja, o custo da mão de obra 

representa 40 % do Custo Direto. 

2) Sobre o resultado do faturamento 

 IRPJ (Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica); 

 CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). 

Tanto a CSLL quanto o IRPJ, e eventual adicional, devem ser recolhidos 

trimestralmente, enquanto o PIS e o COFINS possuem vencimento mensal. 

Normalmente, esses estudos são analisados não levando em consideração os fluxos 

monetários ocasionados pelos impostos a serem recolhidos ao fisco, uma vez que é comum 

considerar apenas os valores para os investimentos, receitas e despesas operacionais. Tais 

projetos devem ser analisados do ponto de vista global, visto que esses impostos não sendo 

inclusos oneram e, como consequência, tornam totalmente inviável o investimento.  

Tabela 10.2 - Alíquotas de impostos incidentes sobre o faturamento para empresas 

terceirizadoras 

Descrição dos impostos Alíquota Incidência 

INSS 11,00 11,00 

ISS 5,00 5,00 

PIS 0,65 0,65 

COFINS 3,00 3,00 

CSLL 2,88 2,88 

IRPJ 4,80 4,80 

Total da incidência sobre o faturamento 27,33 

Fonte: do Autor 
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10.5.3.2 Encargos financeiros 

A título de exemplo, calcule-se o valor do encargo financeiro de um contrato para 

construção de uma escola de ensino fundamental, em local de difícil acesso no interior do 

estado (adotando-se a taxa de juros por mês de 1,89 % cobrada por uma instituição 

bancária), sendo estipulados, nesse mesmo contrato, que a medição dos serviços executados 

será realizada a cada 45 dias e que, por sua vez, o pagamento será concretizado 30 dias 

após cada medição. Pode-se, neste exemplo, estabelecer que o centro de gravidade dos 

desembolsos é de 22,5 dias. Posto isto, tem-se: n = 22,5 + 30 = 52,5 dias. 

 

Logo: 

 

100x1
100

t
1oargEnc

30/n

)juros(

)financeiro(

)dias(

























 

 

 

 

% 33,31001
100

89,1
1arg

30/5,52

)( 




















 xoEnc financeiro

 

 

 

Um empresário da construção civil precisa fazer um empréstimo numa instituição 

financeira a uma taxa de 4,5 % ao mês, por um período de 1 ano. Qual o juro bancário 

cobrado nesse período?  

Utiliza-se a seguinte expressão: 

 

  % 59,69045,01
12

)( bancárioJuros
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Porém, esse mesmo empresário não satisfeito com essa taxa procurou pesquisar outra 

instituição financeira, encontrando uma taxa de 3,5 % ao mês, por igual período. Qual, 

portanto, o juro bancário cobrado nessa nova realidade? 

 

  % 11,51035,01
12

)( bancárioJuros
 

É, portanto, recomendável que seja feita, por parte do tomador, uma pesquisa de 

mercado, para constatar qual a instituição que cobra a menor taxa do mercado, objetivando 

atender a necessidade do caixa da empresa, tendo em vista seus compromissos inadiáveis. 

10.5.3.3 Financiamento bancário 

Admita que o custo de um determinado equipamento seja R$ 40.000,00 e necessite 

ser adquirido para tocar um empreendimento. A instituição bancária cobra juros de 2 % ao 

ano. A empresa optou por uma entrada de R$ 5.000,00 e financiar em 24 meses. Estabelecer 

um mapa de apuração detalhado do custo total desse financiamento. 

PLANILHA DE CÁLCULO PARA ESTUDO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO 

Juro total do 

período 

Valor da 

parcela 
Total de juros 

Custo total do 

financiamento 

60,84 % R$ 1.850,49 R$ 4.411,72 R$ 44.411,72 

 

Diante desses valores fornecidos pela instituição bancária, a empresa optou por outra 

proposta, visando com isso uma melhor análise, qual seja: entrada de R$ 5.000,00, valor da 

parcela desejada de R$ 2.000,00 e financiamento em 24 meses. 

PLANILHA DE CÁLCULO PARA ESTUDO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO 

Juro total do 

período 

Valor da 

parcela 

desejada 

Total de 

juros 

Valor do 

financiamento 

concedido 

Custo total do 

financiamento 

60,84 % R$ 2.000,00 R$ 5.172,15 R$ 42.827,85 R$ 48.000,00 

 

Verifica-se, então, a diversidade de resultados quando feitas as hipóteses de 

financiamento, embora com a mesma taxa de juros, na mesma instituição bancária, conforme 

visto neste exemplo. Fato que precisa ser investigado com muito cuidado pelo empreendedor. 
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10.5.4 Custo do capital de giro 

Caso o investidor disponha de capital de giro para aplicação imediata, obviamente que 

o mesmo tem direito ao ressarcimento que toma como base a inflação e juros do mercado 

pelo prazo que os referidos recursos foram tomados. Para tanto, deve ser considerada a 

seguinte expressão para o cálculo do custo financeiro quando se tratar do capital de giro. 

 

      100x1j1xi1Financeiro Custo
30/n30/n

)giro de capital(   

Assim, considerando-se n = 30 dias, e optando-se pela escolha da inflação média do 

mês i = 0,59, podendo fazer a escolha por outros índices divulgados no mercado, e 

admitindo-se os juros de 3,1% ao mês, tem-se: 

 

      %71,31001031,010059,01 
30/3030/30

)  (  xxFinanceiroCusto girodecapital

 

 

10.5.5 Seguro da obra 

A prática de fazer seguro da obra antes mesmo de começá-la não existe entre os 

construtores brasileiros, a menos que haja exigência contratual. No entanto, recomenda-se 

que o mesmo seja feito por parte da construtora, como prevenção e de forma a cobrir todas as 

despesas com a indenização, em caso de acidente que provoque danos a terceiros.  

 

10.5.6 Rateio das despesas dos investimentos 

Existem dois momentos distintos a serem considerados: um que leva em consideração 

as despesas indiretas na obra, enquanto a outra as despesas indiretas previstas no escritório 

central. Para tanto, é necessário que seja estabelecido o levantamento do orçamento da 

administração local, levando em consideração o custo direto e o prazo de execução, para 

então estabelecer o porcentual a ser agregado ao custo direto do investimento. 

Contudo, de posse desse resultado, parte-se para o passo seguinte, constituído pelo 

cálculo do custo direto anual da empresa, número de obras iguais e prazo de execução. Em 
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caso de obras diferentes, faz-se um estudo da proporcionalidade, no que diz respeito ao porte 

de cada uma. 

 

)(

) (
     

  Pr      
%

Direto

sedeRateio
CustoxiguaisobrasdeNúmero

obradaazoxsededamensalDespesa


 

Tomando-se como exemplo, um empreendimento a ser executado numa cidade de um 

determinado estado, conforme detalhado no boxe, tem-se:  

DESPESA INDIRETA NA OBRA 

Custo Direto R$ 3.400.000,00 Porcentual de rateio 

Estimativa da despesa mensal 

no canteiro da obra 
R$ 8.765,67 % 87,3

00,000.400.3

67,765.815
% ) ( 

x
canteiroRateio

 Prazo de execução da obra 15 meses 

   

 

DESPESA INDIRETA NA SEDE DA EMPRESA 

Custo Direto R$ 3.400.000,00 Porcentual de rateio 

Estimativa da 

despesa mensal 

no escritório 

sede da empresa 

R$ 25.500,95 

)(

) (
     

  Pr      
%

Direto

sedeRateio
CustoxiguaisobrasdeNúmero

obradaazoxsededamensalDespesa
  

Número de 

obras iguais 
4 

Prazo de 

execução da 

obra 

15 meses % 81,2
00,000.400.34

1595,500.25
% ) ( 

x

x
sedeRateio  
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Portanto, à luz dos resultados, conclui-se que serão gastos: 25.500,95 x 15 = R$ 

382.514,25. Daí, de acordo com a previsão, poderá ser retirado, durante 15 meses, R$ 

95.628,56 de cada obra, para o custeio da empresa, perfazendo assim um valor 

correspondente a R$ 6.375,24, por mês. 

10.6 CÁLCULO DO BDI CORRIGIDO 

Conclui-se este estudo sobre o cálculo do BDI, tão importante para o conhecimento 

daqueles que planejam e gerenciam projetos, em particular dentro da construção civil. No 

tocante a esse assunto, tendo em vista haver uma significativa representatividade nos custos 

totais de um empreendimento imobiliário, é conveniente ser enfatizada a expressão mostrada 

a seguir, uma proposta para a determinação do BDI. 
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Há de se observar que na referida equação não foram considerados outros tributos, 

além dos explicitados, por exemplo, taxa com despesas de comercialização. Havendo, no 

entanto, a necessidade de utilização de outros tributos, faz-se suas inserções na expressão 

apresentada com os seus respectivos valores em porcentagem. É o caso, ainda, da proposta do 

governo Dilma de desoneração da folha de pagamento, uma vez que tal desoneração explicita 

a cobrança do INSS sobre o faturamento da obra num porcentual de 2 %, portanto, o 

orçamentista deve observar que, neste caso, o tributo passará a fazer parte do denominador 

em outros. Por outro lado, em se tratando de licitações destinadas a obras públicas não incluir 

o IR no BDI. No entanto, na prática, muitos profissionais, caso em que haja insistência pela 

sua inclusão, fazem essa inserção no lucro. 

Por muitos anos foi cobrada a Contribuição Provisória sobre a Movimentação 

Financeira (CPMF), hoje extinta, mas devido à falta dessa arrecadação o governo faz 

manobras para que seja aprovada outra contribuição em seu lugar. Dessa forma, a taxa de 

BDI exemplificada corresponde ao valor para contratos de empreitadas, com base no lucro 

real. Nesses casos, leva-se em consideração inicialmente o lucro líquido, para em seguida ser 

determinado o lucro bruto, mediante o uso das expressões seguintes.  
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Porém, para qualquer situação do cálculo da taxa do BDI quer seja em contratos de 

empreitada ou em contratos por administração, será sempre possível fazer sua adequação, 

uma vez ser admitido inicialmente o tipo de lucro.  

Admita uma edificação residencial multifamiliar composta de 12 apartamentos, com 

área de 58 m² cada, que será implantada e programada a entrega em 18 meses nesta cidade. 

Os custos direto e o indireto são, respectivamente, de R$ 1.500.000,00 e R$ 330.000,00, 

sendo admitido um lucro líquido de 5 %. Pede-se determinar a taxa de BDI para esse 

empreendimento. 
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ou ainda, aplicando-se a outra expressão: 
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10.7 PREÇO DE VENDA DE UM SERVIÇO OU PRODUTO 

O preço de venda poderá ser calculado através da utilização da expressão seguinte: 
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Assim, considerando-se os dados do projeto anterior, tem-se: 

94,090.158.2  $
9038,0

60,394.950.1

)]0657894,01)(0903,0(1[

)0657894,01)(00,000.830.1(
Pr )( Reço Venda 




  

O preço de venda do produto apresentado, no exemplo anterior, tendo em vista a taxa 

de BDI calculada, será o correspondente a: 

 

Preço (Venda) = R$ 1.500.000,00 x 1,4387271 = R$ 2.158.090,94 
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Ou ainda, para efeito de constatação da veracidade da expressão apresentada, será 

conveniente fazer a verificação, mediante o uso do seguinte roteiro de cálculo
(3)

. 

Custo direto R$ 1.500.000,00 

Custo indireto R$ 330.000,00 

Imposto sobre o 

faturamento 
0,0903 x R$ 2.158.090,60 = R$ 194.875,58 

Lucro 0,0657894(R$ 1.830.000,00+R$ 194.875,58) = R$ 133.215,35 

Preço de venda R$ 194.875,58+R$ 133.215,35 + R$ 1.830.000,00 = R$ 2.158.090,94 

 

10.8 REAJUSTE DOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO 

Os reajustes das propostas de orçamentos para obras de construção civil serão feitos 

com base em índices publicados mensalmente por instituições e revistas especializadas. 

 Por exemplo, tendo-se o Índice Nacional de Custos da Construção Civil divulgado 

pela Fundação Getúlio Vargas ou pela revista Conjuntura Econômica, os montantes dos 

pagamentos serão reajustados na forma da lei, com a utilização da fórmula abaixo de reajuste 

para atualização de preços, em decorrência da alteração dos custos de mão de obra, materiais 

e equipamentos em relação ao valor inicial contratado. 

Em outras palavras significa dizer que, após o período de doze meses da vigência do 

contrato, os preços poderão ser reajustados para cobrir flutuações no custo dos insumos, na 

mesma proporção e periodicidade da variação verificada nos índices publicados pela revista 

Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, Coluna 35 (trinta e cinco) para obras 

civis e, também, para serviços.  

 

V
I

II
R

o

oi 
 

___________________ 
(3) 

Na desoneração da folha de pagamento de um investimento o BDI aumenta, consequentemente, seu preço de 

venda é direcionado para um valor maior. Em compensação, seu custo direto diminui. Trata-se, pois, de uma 

medida governamental destinada a estimular a produção na construção civil. 
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Sendo: 

 

R = é o valor do reajustamento procurado, em R$; 

V = é o saldo do preço inicial a ser reajustado, em R$; 

I0 = é o índice para a execução das obras e serviços, objeto deste Contrato, informado ou 

divulgado pela FGV, Coluna 35 (trinta e cinco) ou mensalmente publicado em sua "Revista 

Conjuntura Econômica", correspondente a data base da proposta, em %; 

Ii = é o índice para a execução das obras e serviços, objeto deste Contrato, informado ou 

divulgado pela FGV, Coluna 35 (trinta e cinco) ou mensalmente publicado em sua "Revista 

Conjuntura Econômica", correspondente a data de assinatura do contrato, em %. 

 

Entretanto, caso o valor do índice não esteja ainda disponibilizado na data do cálculo 

do reajuste, será utilizado o índice que estiver disponível e o cálculo do reajuste, por sua vez, 

será corrigido no pagamento seguinte. E no caso de existirem, efetivamente, eventuais atrasos 

por exclusiva responsabilidade da Contratada, os reajustes serão computados somente até as 

datas contratuais do evento gerador do faturamento. 

Diante do estudo apresentado e a título de informação para o leitor, mediante o 

preenchimento da planilha mostrada a seguir, faça uma análise detalhada, no ato da 

apresentação junto ao contratante, objetivando o cálculo para reajuste de custos da construção 

civil, tendo como base um contrato de um empreendimento visando à construção de salas 

para escritórios, celebrado em julho de 2013, sabendo-se que o valor contratado foi de R$ 

4.680,000, 00 e prazo para execução da obra de 280 dias. 
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Quadro 10.5 – Reajuste dos custos da construção 

PLANILHA DE CÁLCULO PARA O REAJUSTE DOS CUSTOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Construtora: 

Endereço:                                                                         E- mail:                                                      

Fax:  

CEP:                                                                                 Telefone:                                                    

Data: 

Cidade:                                                                             Responsável:                                              

Processo Administrativo: 

U.F.:                                                                                  Processo Licitatório:                                 

Visto: 

Descrição 

do 

Contrato 

Índice para a execução 

das obras e serviços, 

correspondente a data 

base da proposta 

(%) 

Índice para a execução 

das obras e serviços, 

correspondente a data 

de assinatura do 

contrato 

(%) 

Valor a ser 

reajustado 

(R$) 

Reajustamento 

devido 

(R$) 

     

     

     

     

     

Observações: 

 

Fonte: do Autor 
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Capítulo 11 
LICITAÇÕES. CONTRATOS E 

CONVÊNIOS. LEI 8666/93 E SUAS 

ALTERAÇÕES 

11.1 INTRODUÇÃO 

Licitação é o conjunto de procedimentos feitos pela administração pública, visando 

efetuar compras ou serviços contratados pelos governos quer estes sejam da esfera Federal, 

Estadual ou Municipal. (Disponível em: <http://portal.conlicitacao.com.br/o-que-e-

licitacao/introducao/>. Acesso em: 10 fev. 2013). 

O Direito Administrativo instituiu a licitação como forma de aquisição de bens e 

serviços, estando, assim, devidamente regulamentado pela Lei nº 8.666/93, estabelecendo 

suas respectivas normas para as contratações da Administração Pública. Diante disso, sob 

severas penas, nenhum órgão da Administração Pública pode contratar terceiros para a 

efetivação de obras e serviços de engenharia, compras e outros serviços. 

Licitar é efetuar seleção da proposta mais vantajosa para fornecimento de bens ou 

prestação de serviços. É necessário antes de qualquer coisa ser cadastrado para poder 

participar. Após cadastramento, a empresa terá seu login e senha para acesso às informações 

disponibilizadas.  

O procedimento licitatório, sem dúvida alguma, oportuniza que o cadastro seja 

monitorado, visto que o licitante avaliará e gerenciará os licitados, tanto no que diz respeito à 

documentação quanto ao cadastro.  

Uma vez, então, aprovado seu cadastro o licitante passará a ser comunicado sobre os 

editais, bastando para tal também haver acompanhamento nos portais das administrações. 

A Administração Pública, no caso específico para as licitações de Obras e Serviços de 

Engenharia, não tem planejamento e conhecimento da legislação vigente. Isso gera 
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problemas, ocasionando, por conseguinte, vícios na condução por parte do gestor público no 

processo de licitação e na fiscalização de contratos.  

Evidentemente que, esse fato não é somente decorrente dos gestores públicos, mas 

também advém dos licitados de forma generalizada, ou seja, projetistas e empreiteiras da área 

da construção civil. Tanto os projetistas quanto as empreiteiras não atentam para essa 

discrepância, pois não possuem nem investem em pessoal com preparo suficiente para 

apresentação de propostas, devidamente corretas. É muito importante que estejam atentos a: 

Lei Geral sobre Licitações, legislação do CONFEA, a Lei federal nº 10.520/02 que disciplina 

a modalidade pregão e a Lei federal nº 12.462/11 que Institui o Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas.  

Com a reforma da Lei 8.666/93, conhecida como Lei de Licitações, está prevista 

somente as seguintes modalidades de licitação, visto que com a nova proposta está excluída a 

Carta – Convite e da Tomada de Preços. Permanecendo o Pregão, a Concorrência, Concurso e 

Leilão. O pregão foi instituído pela Medida Provisória N.º 2026, de 04 de maio de 2000, que 

foi convertida na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, com seu regulamento aprovado pelo 

Decreto 3.555, de 08 de agosto de 2000. Na modalidade pregão, obrigatória na contratação de 

bens, serviços e obras, será examinada apenas a proposta de menor preço. Na hipótese de 

desclassificação dessas, haverá a análise da concorrência, concurso e leilão. 

Entretanto, a nova Lei estabelecerá normas gerais de licitação e contratação para bens 

e serviços. Em face disso a proposta não atinge as normas vigentes para obras e serviços de 

engenharia, que continuam reguladas pela Lei n.8.666/93. 

Por outro lado, com a reforma da Lei 8.666/93 fica vedada a contratação direta para 

a execução de atividades técnicas especializadas relacionadas, direta ou indiretamente, a 

obras e serviços de engenharia ou arquitetura. 

Um alerta, porém, aos que utilizam desse expediente no dia a dia, não é possível mais 

alguém participar de uma licitação sem o conhecimento das leis e das legislações atinentes 

para uma licitação. Portanto, é necessário que o proponente possua conhecimentos suficientes 

para concorrer numa licitação, sob pena de ser excluído por falta de documentos, dentre 

outras exigências. 

A licitação é um instrumento que pode ser usado como norteador para um 

procedimento administrativo em que, por lei, somente mediante este expediente, a 
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administração pública poderá selecionar propostas de proponentes com o objetivo de firmar 

contratos, tais como: execução de obras e serviços, aquisição de materiais e gêneros ou para 

a alienação de bens de seu acervo patrimonial. 

Procedimento administrativo obrigatório aos entes da administração direta e indireta 

que pretendam alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras ou serviços, outorgar 

concessões, permissões de obra, serviço de uso exclusivo de bem público, e que deve 

permitir ampla participação de interessados na apresentação de propostas, a fim de 

selecionar a que mais atende ao interesse público, em função das condições pré-fixadas no 

edital de convocação, segundo (MELLO, 2001). 

 

11.2 CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Contrato é um acordo firmado entre duas ou mais pessoas, empresas e etc., que entre 

si transferem direito ou se sujeitam a uma obrigação. Há uma diferença entre convênio e 

contrato: 

 O convênio é o acordo que tem por partes órgãos, entidades da Administração e 

organizações particulares. Os objetivos são recíprocos e a cooperação mútua; 

 No contrato, o interesse das partes é diverso, pois a Administração objetiva a 

realização do objeto contratado e ao particular, interessa o valor do pagamento 

correspondente; 

 No convênio, os interesses das partes são convergentes, no contrato são opostos. 

 Fonte: www.tcu.gov.br 

 

11.3 PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
 

11.3.1 Concorrência, Concurso e Leilão segundo a Agência Senado 

A concorrência, de acordo com o projeto do Senado, é a modalidade de licitação 

entre quaisquer interessados, na qual a disputa é feita por meio de propostas, ou propostas e 

lances, em sessão pública. Os critérios de julgamento serão o de melhor técnica, da 

combinação de técnica e preço ou de maior retorno econômico. 

O concurso, segundo o projeto, é a modalidade de licitação para escolha de trabalho 

técnico, científico ou artístico, mediante prêmios ou remuneração aos vencedores. 
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O leilão, como define o projeto, é a modalidade de licitação para a alienação, a 

quem oferecer o melhor lance, de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou 

legalmente apreendidos. 

11.4 LIMITES DE LICITAÇÃO 

Com a nova proposta fica definido que o valor das contratações da administração 

pública, por exemplo, que podem ser feitas sem licitação será elevado de R$ 15 mil para R$ 

150 mil e a abrangência do Regime Diferenciado de Contratações (RDC) será aumentada. 

Além do mais, introduz também uma nova regra para a contratação de projetos. A 

escolha, nesse tipo de serviço, poderá se dar por meio de concurso ou de licitação que adote o 

critério de julgamento de técnica e preço, na proporção de 70 % por 30 %.  

Atente-se para os passos a serem percorridos, conforme descrição a seguir, na Figura 

11.1, objetivando, com isso, chegar-se ao cumprimento dos procedimentos exigidos por uma 

licitação, modalidade concorrência, de acordo com a lei brasileira atualmente em vigor. 

Trata-se, pois, de outra etapa de trabalho, onde se desenvolvem as fases de abertura da 

licitação, habilitação dos licitantes, julgamento e classificação das propostas, homologação e 

adjudicação e por fim a contratação, uma vez que na primeira, foca-se essencialmente para as 

atividades que vão da proposição do objeto, estimativa de custos até a elaboração do edital.  

 

Figura 11.1 - Procedimento licitatório para uma concorrência 

 
  Fonte: do Autor 
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Capítulo 12 
GERENCIAMENTO DE OBRAS 

12.1 INTRODUÇÃO 

O gerenciamento das construções civis é feito com base no planejamento, 

programação, acompanhamento e controle. Assim, pode-se dizer que essas quatro etapas são 

mais do que importantes para a implantação de um empreendimento. Etapas que de fato 

devem ser bem acompanhadas, objetivando correção em qualquer que sejam as ocorrências 

porventura encontradas no decorrer da execução das obras. É notória a necessidade de um 

bom monitoramento por pessoal especializado, tendo em vista a complexidade de 

implantação de um sistema desses na execução de uma obra. Para poder gerenciar tanto a 

parte técnica quanto a operacional do projeto, necessita-se de habilidade e conhecemento na 

área da construção civil. 

No planejamento é estabelecido, previamente, o que, a sequência e quando será feito. 

Consiste na organização para execução, incluindo o orçamento. Portanto, segue passo a passo 

sobre o que fazer. Todavia a programação determina onde, quando fizer e quais os recursos 

disponibilizados. O acompanhamento, porém, é, na verdade, a execução dos serviços 

idealizados em projeto. Enquanto que o controle é o monitoramento de todas as etapas no 

decorrer da implantação do investimento, buscando, por conseguinte, a verificação das metas 

propostas. 

É comum, no entanto, mediante experiências obtidas em outros canteiros, a 

necessidade, antes mesmo do início de obra, de um pré-planejamento, no qual são 

disponibilizadas todas as informações úteis e que deverão ser repassadas a equipe, 

evidentemente com base em observações já ocorridas. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos 

procedimentos que dão agilidade aos serviços contratados.  

Existem empresas que se dedicam exclusivamente à prestação de serviços de 

assessoria, consultoria, fiscalização e controle de obras da construção civil, tendo em vista 
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uma grande complexidade no processo e também por falta de pessoal especializado no 

mercado. Eis uma área, portanto, que requer muito empenho da parte de quem administra. É 

fundamental a busca por elaboração de projetos para canteiros que primam pela 

sustentabilidade. 

12.2 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO 

Mostram-se a seguir as principais atividades praticadas nessa área e que devem ser 

programadas, independentemente do porte da obra: 

1. Gerenciamento, acompanhamento e controle de cronogramas físico, financeiro 

e suprimento; 

2. Gerenciamento dos riscos, tempo, custos e qualidade; 

3. Gerenciamento dos recursos humanos e das comunicações; 

4. Elaborar rotineiramente relatórios técnicos; 

5. Controlar mão de obra; 

6. Investir em treinamento da mão de obra; 

7. Investir na segurança; 

8. Controlar e vistoriar o uso de materiais e equipamentos; 

9. Estabelecer prioridades de ferramentas reservas; 

10.  Controle, auditoria e supervisão do quadro técnico no desenvolvimento do 

cronograma proposto, tendo como base a preparação detalhada do orçamento; 

11. Controlar custos; 

12. Apoiar os responsáveis pela execução dos projetos; 

13. Decidir sobre a implantação de ações preventivas e corretivas; 

14. Exame periódico do processo de planejamento; 

15. Identificar a restrições impeditivas do fluxo contínuo de trabalho; 

16. Elaboração de planos de ações, ajustando falhas de efetivação; 

17. Publicação de medições; 

18. Coordenação pela fiscalização e pela remuneração às construtoras contratadas; 

19. Cobrança ao cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do trabalho; 

20. Aceitar e saber utilizar ferramentas apropriadas, de forma que possam ser úteis 

em todo o processo de acompanhamento e controle. 
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Capítulo 13 
ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE DE OBRAS  

13.1 PRELIMINARES 

 

Para que um planejamento alcance os objetivos propostos é necessário que os 

executores do projeto mantenham sob controle a execução de todas as atividades no tempo 

previsto, uma vez que é de fundamental importância saber se, de fato, o estabelecido no 

projeto está sendo cumprido. 

Existem, porém, vários métodos de acompanhamento e controle de obras, dentre os 

quais o cronograma. Cronograma é um gráfico de barras que indica o tempo no qual uma 

determinada atividade de um projeto foi programada para ser executada. A preparação 

cautelosa de um cronograma é, sem dúvida, a melhor maneira de se trabalhar no 

acompanhamento e controle de obras de modo fundamentado na organização. É 

imprescindível no sequenciamento de cada atividade, onde são avaliados os recursos 

humanos, materiais e equipamentos, uma vez que possibilita espelhar o que será construído e 

o recurso utilizado. 

Esse gráfico conhecido como “Gráfico de Gantt”, formulado por Henry Gantt, é 

uma das mais conhecidas abordagens de acompanhamento de um projeto, visto ser um 

método de planejamento e controle. Normalmente, tais gráficos são feitos contemplando o 

relatório físico e financeiro de atividades. Este último tem como objetivo espelhar, de 

forma clara, os desembolsos necessários à execução dos serviços planejados durante o 

período de projeto. 

De posse do custo estimado do investimento, é feita a distribuição, de maneira 

linear, ao longo do tempo es timado para execução de cada etapa de serviço. Podem, 
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naturalmente, num mesmo cronograma serem mostrados os serviços executados 

concomitantemente com as parcelas de desembolso, durante o período previsto para o 

projeto. Trata-se da integração dos cronogramas físico e financeiro das atividades previstas. 
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 Quadro 13.1 - Cronograma de atividades 

 Fonte: do Autor 
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A seguir, como se pode constatar, o tempo previsto no planejamento dos trabalhos 

preliminares, no referido trabalha de atividade, foi superior ao executado conforme está 

demonstrado no Quadro 13.2.  O Quadro 13.3, como sugestão ao leitor, exemplifica outro 

modelo de relatório físico de atividades. 

Quadro 13.2 - Relatório de acompanhamento e controle de atividades 

CRONOGRAMA FÍSICO DE ATIVIDADES 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DIA 

Trabalhos preliminaries 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Planejado           

Executado           

Fonte: do Autor 

 

Quadro 13.3 – Relatório físico de atividades 

CRONOGRAMA FÍSICO DE ATIVIDADES 

Previsto Realizado Imprevisto 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

MÊS N
o 

MÊS N
o 

1a  

Semana 
1a 

 Semana 

1a  

Semana 

1a  

Semana 

1a 

 Semana 

1a  

Semana 

1a  

Semana 

1a  

Semana 

Dias Dias Dias Dias Dias Dias Dias Dias 

                                        
 

  
                                        

  
                                        

  
                                        

  
                                        

  
                                        

Fonte: do Autor 

 

13.2 CRONOGRAMA FINANCEIRO DE ATIVIDADES 

O cronograma financeiro de atividades tem como objetivo espelhar, de forma clara, 

os desembolsos necessários à execução dos serviços planejados durante o período de 

projeto. 
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De posse do custo estimado do investimento, é feita a distribuição, de maneira linear, 

ao longo do tempo estimado para execução de cada etapa de serviço, conforme modelos 

especificados, respectivamente, no Quadro 13.4 e Quadro 13.5. 

Quadro 13.4 – Relatório financeiro de atividades 

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE ATIVIDADES 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

Fonte: do Autor 

 

Quadro 13.5 – Relatório financeiro de atividades 

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE ATIVIDADES 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

MÊS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

           

           

           

           

   Fonte: do Autor 
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13.3 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE ATIVIDADES 

Nesse cronograma são mostrados os serviços a serem executados concomitantemente 

às parcelas de desembolso, durante o período previsto para o projeto. Trata-se da integração 

dos cronogramas físico e financeiro das atividades previstas (Quadro 13.6). 

Quadro 13.6 – Relatório físico-financeiro de atividades 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE ATIVIDADES 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

  
            

Fonte: do Autor 

13.4 CRONOGRAMA DE SUPRIMENTO 

Após conclusão dos cronogramas alusivos ao Planejamento Físico e Financeiro de 

cada projeto, parte-se, então, para o Planejamento de Suprimento. Nesse cronograma, são 

arrolados e classificados por área de serviços e bens tudo aquilo que, obviamente, integrarão 

os serviços a serem feitos, durante a fase executiva prevista para o projeto. Sua montagem 

deve ser criteriosa e bem elaborada, tendo em vista que ele espelha aos gestores, como 

ferramenta, todas as atividades essenciais para o processo de tamanha importância dentro do 

contexto de suprimento.  
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Figura 13.1– Fluxograma do processo de suprimento 

 

Fonte: do Autor 

 

13.5 CURVA ABC 

A curva ABC, para o administrador, é um importante instrumento empregado na 

verificação, por exemplo, de estoques ou compras ou o transporte de materiais de um 

canteiro de obras, uma vez que permite de maneira bem prática ser feita a identificação de 

todos aqueles itens de maior relevância, pois esta possibilita ter uma maior vigilância no 

acompanhamento quanto à sua gerência. Quanto menos estoque, menor o investimento e o 

espaço físico necessário além, claro, da diminuição dos riscos de perdas, roubos ou 

extravios. No dia a dia, no entanto, por ser um instrumento simples e de muita utilidade 

quando bem entendida sua formatação pelo programador, seu uso também tem sido muito 

utilizado, no tocante a supervisão de estoques, vendas, previsão da produção, dentre outros. 

Precisa, no entanto, saber ser utilizada para que haja um perfeito entendimento por quem a 

manuseia. 
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Quando utilizada essa curva, porém, a cada 6 meses ou 1 ano, no máximo, deverá 

ser reavaliada quanto a verificação da demanda, objetivando ser organizada em ordem 

decrescente de importância.  

Embora seja um relatório, a curva ABC aqui referida representa os diversos materiais 

e serviços participantes no custo total de uma obra. Pode ser representada graficamente, 

bastando, para isso, ter, criteriosamente, organizados os preços de todos os insumos ou etapas 

em ordem decrescente. Essa curva, portanto, ao ser gerada, precisa da ordenação de todos os 

itens que compõem a planilha de custos de um empreendimento em ordem decrescente de 

custo total. 

Pode-se, claro, com o uso dessa poderosa ferramenta de controle, programar os itens 

de serviços, objetivando o controle da mão de obra, equipamentos, serviços, assim como o 

consumo dos materiais. Vale ser lembrado, porém, que seu uso pelo administrador pode 

ocorrer a cada momento que, porventura, considere necessário, visando decretar sua tomada 

de decisão em busca de outras soluções quanto a otimização de sua logística de suprimento.  

 Para a montagem da Curva ABC pela equipe de engenharia de custos, logo após ser 

concluído, evidentemente, o orçamento analítico de um empreendimento, uma vez ser de 

fundamental relevância essa ferramenta, inicialmente se faz necessário o preenchimento do 

Quadro 13.7, conforme o recomendado a seguir, onde pode ser observada que para sua 

construção ser gerada são utilizados procedimentos simples, tendo em vista a necessidade de 

poucas informações, tais como: 

 

1.  Coluna1: preencher a primeira coluna com a designaçã o dos 

respectivos itens ou grupos ;  

2.  Coluna 2: descrever cada componente;  

3.  Coluna 3: estabelecer para cada i tem a sua respectiva unidade 

métrica;  

4.  Coluna 4: quantificar os componentes;  

5.  Coluna 5: organizar o preço unitário do elemento;  

6.  Coluna 6: calcular o preço tota l;  

7.  Coluna 7:  determinar qual o porcentual de valor em relação ao 

valor total;  

8.  Coluna 8: colocar a coluna em situação decrescente;  

9.  Coluna 9: categorizar quais itens são A,  B ou C, em função da 

Coluna 8.  
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Quadro 13.7 – Relatório de insumos da obra 

CURVA ABC – RELATÓRIO DE INSUMOS DA OBRA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Fonte: do Autor 

Observa-se, no entanto, que, para a curva ABC ser representada graficamente, é 

indispensável o preenchimento detalhado do Quadro 13.7. 

A representação gráfica da curva ABC é feita utilizando o plano cartesiano, onde, no 

eixo das abscissas, é lançado o número de itens especificados como insumos, enquanto no 

eixo das ordenadas, a participação acumulada em porcentagem. 

 A praticidade de interpretação, mostrada nesse relatório ou essa curva é de grande 

importância para o acompanhamento e controle de uma obra, haja vista poderem ser 

facilmente identificados, por exemplo, os serviços e mão de obra mais caros, bem como as 

variações de custo em função da variação de preço de mão de obra, materiais e equipamentos. 

          Tomando-se como base os dados demonstrados no Quadro 13.7, a representação 

gráfica da curva ABC possui o aspecto mostrado na Figura 13.2. 
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Figura 13.2 - Representação gráfica da curva ABC 

 
 

 
 

Fonte: do Autor 

 

13.6     PERT/CPM 

 O método PERT (Program Evaluation and Review Technique), desenvolvido pela 

marinha dos EUA, é muito utilizado no planejamento, revisão e avaliação de projetos. 

O método CPM (Critical Path Method), conhecido como método do Caminho Crítico, 

tem seu desenvolvimento atribuído a M.R. Walker, da Divisão de Serviços de Engenharia da 

E. I. Dupont Company Inc. Também pode ser aplicado como instrumento de planejamento, 

programa e controle, e destina-se especialmente a projetos de construção. 

Esta técnica utiliza somente uma estimativa de tempo (tempo mais provável), 

enquanto no PERT são utilizadas três estimativas de tempo (tempo otimista, mais provável e 

pessimista) para cada atividade da rede. O PERT possui características probabilísticas e 

variáveis aleatórias enquanto o CPM possui características determinísticas e variáveis reais. 
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Tempo otimista é a estimativa mínima para a concretização da atividade; 

Tempo mais provável é a estimativa mais provável para a concretização da 

atividade ou o tempo que se atribuiria na hipótese de ter ocorrido uma única 

observação; e 

Tempo pessimista é o tempo máximo de realização da atividade. 

 

O CPM pode, em última análise, ser aplicado de forma manual, observando-se, no 

entanto, sua compatibilidade com o número de atividades, uma vez que estas, sendo 

excessivas, inviabilizam a coordenação. 

Mas, com o advento da informática, os projetos de engenharia têm sido 

substancialmente ajudados no desenvolvimento dessa técnica no processo de construção. 

 

Figura 13.3 - Representação da rede 

Fonte: do Autor 

A representação da rede através de círculos e setas, conforme mostra a Figura 13.3, 

indica que os círculos são os eventos, enquanto, as setas, as atividades; e 

 um evento liga uma sequência de atividades; 

 as atividades C e D, são denominadas de dependentes, haja vista que o evento 2 só 

será atingido uma vez executada as atividades A e B; 

 uma atividade F que não consome tempo nem recursos é chamada de Fictícia ou 

Fantasma; 
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 observa-se que as atividades paralelas H – I têm o mesmo evento inicial e o mesmo 

evento final; 

 o traço mais espesso, conforme mostrado na rede, exemplifica o percurso crítico. 

 

Para melhor elucidação, tem-se o exemplo de uma rede bem elementar 

constituída por cinco atividades, conforme discriminação programada no Quadro 13.8: 

Quadro 13.8 – Atividades programadas 

ATIVIDADES DURAÇÃO 
EVENTOS 

INICIAL FINAL 

A – Tecer alvenaria da fachada 
5 0 

1 

B – Fazer abertura de vãos 
4 1 

3 

C – Preparar caixilharia 
4 0 

2 

D – Colocar caixilhos 
6 2 

3 

E – Assentar portas e janelas 
5 3 

4 

Existem dois percursos na rede. As cadeias estão em paralelo, pois as atividades 

A e B são totalmente independentes de C e D, de acordo com a Figura 13.4. 

Figura 13.4 - Percursos das atividades na rede 

    Fonte: do Autor 
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No evento 3, no qual convergem as duas cadeias e terminam as atividades B e D, 

todas as atividades devem estar concluídas. Dessa forma, para a cadeia A-B, a duração será 

de 9 dias, enquanto para a cadeia C-D 10 dias, existindo, por conseguinte, uma folga de um 

dia entre ambas as cadeias. 

A atividade E (assentar portas e janelas), obviamente, só poderá ser realizada quando 

todas as atividades convergentes, no evento 3, estiverem terminadas e, assim sendo, para uma 

conclusão da rede no evento 4, a duração total do projeto será de 15 dias (percurso mais 

longo). Observa-se, pois, que o início da quinta atividade será de 10 dias, portanto, o tempo 

mais longo. 

Esse percurso, bem como as atividades, poderão ser críticas uma vez que, como 

consequência, qualquer atraso na execução delas afetará, fatalmente, o prazo de conclusão da 

obra. 

 Quadro 13.9 - Planilha e acompanhamento do custo da construção  

PLANILHA PARA O CÁLCULO DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO 

CUSTO DA CONSTRUCÃO 

CONSTRUTORA:                                                                                                                        

EMPREENDIMENTO:           RESPONSÁVEL TÈCNICO:                                                                                                      

U.F.  

DATA:                                   INÍCIO:                                                         CEP:  

VISTO:                                                                                                          TÉRMINO: 

TOTAL DE FOLHAS:  

PROPRIETÁRIO:                                                                      LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL:                                  

TIPICIDADE:  

Etapas 

da 

obra 

Descrição 

das etapas 

Porcentual 

programado 

(%) 

Custos planejados 

(R$) 

Custos executados 

(R$) Porcen-

tagem 

realizada 

(%) Material 

Mão 

de 

obra 

Total Material 

Mão 

de 

obra 

Total 

          

          

          
Fonte: do Autor 
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Capítulo 14 
MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO  

 

14.1 MEDIÇÃO DE SERVIÇOS 

As medições feitas nos canteiros de obras são essenciais, pois registram a obtenção 

daquilo que está sendo feito com base na aprovação do projeto executivo. Elas também são 

necessárias sobre três aspectos, vistos a seguir. O gestor do empreendimento deve se 

preocupar com essa tarefa. Tarefa que espelha o andamento do empreendimento e através do 

qual são detectados, inicialmente, os erros construtivos. Por isso, necessita-se de treinamento 

para que as medições dos serviços sejam bem feitas. Por quê? Primeiro, pelo fato de que as 

tarefas são executadas pelos profissionais da construção civil e, portanto, seguem as 

instruções exigidas pelos seus superiores, e mesmo que mal feitas, obviamente, deverão ser 

pagas. Segundo, pode-se afirmar que tais medições deverão ser realizadas mensalmente para 

efeito de recebimento de faturas junto aos órgãos financiadores ou, na inexistência deste, pelo 

contratante dos serviços. Terceiro, os órgãos financiadores, mediante seus representantes dos 

departamentos de engenharia fazem também as medições, tendo em vista o solicitado e 

detalhado na medição feita pela construtora, pois precisam confirmar a veracidade da 

execução desses serviços, para efeito de liberação de recursos, uma vez estando em 

conformidade com o projeto.   

Assim, todos os serviços executados precisam ser mensurados detalhadamente e de 

acordo com o que foi orçado e planejado no cronograma de desembolso, para que os gastos 

assumidos pela construtora sejam pagos. Podem, por sua vez, ser de forma cumulativa, ou 

seja, para uma empreitada de grande porte no que diz respeito, por exemplo, à execução de 

uma estrutura em concreto armado. Nesse caso, haverá necessidade de um determinado 

tempo para ser concluída, com precisão de ser feita a realização de várias medições. No 

entanto, para pequenos serviços, ou seja, sem demanda de grande tempo de execução, as 

medições devem ser feitas de uma só vez. 
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As construtoras precisam de uma metodologia própria que devem ser repassadas ao 

responsável técnico para a realização dessas medições. Devem, evidentemente, ter como 

coadjuvante, para o desenvolvimento dessa empreitada, uma ferramenta própria para o 

armazenamento de todas as informações levantadas no campo. Os computadores com 

softwares específicos para cada tipo de trabalho são exemplos dessas ferramentas. Hoje, há 

agilidade e precisão na execução dessas tarefas, devido à variedade de tecnologias 

disponíveis, como os tablets, que podem ser utilizados no próprio local da medição, inclusive, 

para tirar fotos e documentar o andamento dos serviços. Portanto, o profissional preciso 

conhecer e ter sempre em mãos essas ferramentas, até porque existem por parte alguns órgãos 

contratantes uma exigência do envio dessa medição em tempo real, para que sejam 

providenciados os relatórios de acompanhamento pela fiscalização. 

Dar-se-á prioridade a sequência de trabalhos itemizados na planilha de custos, e, em 

hipótese alguma, se escolhe os itens ou subitens ainda não previstos na programação do 

cronograma físico, por pressão de alguns profissionais. O profissional, portanto, deve ter 

cuidado nesta fase, por se tratar, evidentemente, de um procedimento que requer muita 

habilidade, até porque, ocorrendo custos fantasiosos, estes ocasionam desembolsos 

imprevistos e não contabilizados. A eficiência no controle detalhado de uma medição é a 

principal arma para a correta efetivação dos serviços dentro do prazo de execução 

programado. 

 

14.2 DIÁRIO DE OBRA 

 
É o livro onde se registra, passo a passo, toda a história da obra. Funciona como um 

memorial, sendo ferramenta essencial no cotidiano do profissional. Também chamado de 

Livro de Ordem, segundo a Resolução 1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia, ele deve atender às exigências da resolução. As construtoras, assim como as 

incorporadoras, necessitam dele, objetivando registrar dados relevates observados no decorrer 

da construção de obras. Utilizado essencialmente para anotações, é nele, portanto, que serão 

lançadas todas as ocorrências. Essas ocorrências poderão ser elencadas, fazendo-se a 

descrição dos serviços iniciados, em andamento e concluídos, tipos diversos de equipamentos 

utilizados para cada tipo de serviço, horas de funcionamento e paradas, falhas, 

sequenciamento de tarefas, paralisações, condições climáticas, entre outras. 
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Deve ser modelado, comentado e assinado pela fiscalização de forma cuidadosa. Seu 

preenchimento, portanto, deve ser feito exclusivamente pelo engenheiro de campo, pois exige 

clareza e habilidade, além de muita atenção, haja vista ser seu importante aliado para 

eventuais discussões bem fundamentadas em bases que justifiquem alguns procedimentos, 

tais como: especificações técnicas, valores contratados, quantitativos divergentes, 

disponibilidade de recursos como mão de obra, máquinas e equipamentos, andamento da 

obra, prorrogação de prazos, esclarecimentos de ocorrências que possam porventura mostrar 

possíveis atrasos ou episódios inovadores. Tudo isso tendo como implicações geradoras 

mudanças de tecnologia na fase executiva, acordos detalhados com os empreiteiros, 

arrolamento do número de trabalhadores efetivos no canteiro de obras da empresa, por 

qualificação funcional, assim como daqueles terceirizados, com a descrição de cada empresa, 

horas extras autorizadas e cumpridas, dentre tantos outros eventos.  

O Diário de Obra é um livro também denominado de arquivo eletrônico. Na verdade é 

de importância vital para o gestor da obra, pois é nele que são registradas todas as ocorrências 

julgadas significativas no decorrer da execução dos serviços previstos em projeto, além de 

auxiliar na avaliação da produtividade das equipes de trabalho. Deve ser atualizado 

diariamente, ou seja, seu preenchimento não pode ser deixado para depois, uma vez que 

podem ser esquecidas informações que porventura possam ser solicitadas pelo corpo técnico 

da empresa.  

 
14.3 DIÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 

 
Documento obrigatório e permanente no canteiro de obra, do início ao término de 

execução do empreendimento. Serve para as constantes e inesperadas fiscalizações por parte 

dos engenheiros fiscais autorizados pelas instituições financeiras, no qual são registrados os 

possíveis erros de projeto e descumprimentos de determinações pelo órgão financiador, além 

de adulteração na aplicação de materiais que não estejam nas especificações. Mostra ainda as 

deficiências na apresentação das informações contidas na planilha orçamentária e, 

consequentemente, de outras informações omissas.  
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DIÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 

Construtora: Contrato: Folha: Ordem: 

Data de início: Dia da semana: Data:  Contratada: 

Cliente:  
Dias 

decorridos: 
Prazo restante: Prorrogação:  

Obra/Local: Dias de atraso: 
Motivo da 

paralisação: 

Prazo contratual: Prazo efetivo: 

Contratada - Descrição de atividades 

       

       

       

       

       

       

       

       

Fiscalização - Observações 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Engenheiro da Contratada 

CREA: 

 

 

 

 

Engenheiro Fiscal 

CREA: 

 Fonte: do Autor 
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CONTRACAPA 

 

O livro Orçamento de Obras na Construção Civil é uma obra fundamentalmente 

preparada e dedicada aos profissionais das engenharias, arquitetura, orçamentistas, 

tecnólogos, planejadores, projetistas, estudantes e demais profissionais envolvidos com 

projetos e construções de edificações. Diante disso, o autor tem como principal objetivo 

mostrar as informações básicas para o entendimento e a elaboração de orçamentos.  

Trata-se de um assunto que exige dos profissionais conhecimentos suficientes de 

obras, porém, não se trata de um assunto que, na realidade, não possa ser alcançado 

facilmente pelos iniciantes no contexto da construção civil. Por abordar um tema de tamanha 

relevância, ante o meio técnico, o autor exibe cada capítulo na forma mais prática e didática 

possível, visando desse modo proporcionar ao leitor uma compreensão melhor e mais 

completa da obra.  

Espera-se, por fim, que esta publicação seja uma boa fonte de referência àqueles 

interessados na temática e que, na realidade, possa alcançar o verdadeiro objetivo proposto 

pelo autor, o da preparação correta de um orçamento na construção civil. 
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