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RESUMO

O prognóstico de custos de um empreendimento a ser realizado é informação de grande importância para 
o estudo de sua viabilidade. No entanto, tal expectativa é tão mais marcada por imprecisão, quanto menor 
for o nível de detalhamento do projeto do produto a ser executado. Os métodos de orçamento são mais 
bem resolvidos quando se trata de quantificar projetos executivos do que ao se lidar com estudos de 
massa ou informações neste nível de detalhamento.
Dentro deste contexto, este trabalho procura colaborar na geração de um método que proporcione, durante 
o estudo de viabilidade, informações que tornem o prognóstico de custos mais acurado, seja no sentido 
de, partindo-se de um estudo preliminar de arquitetura, chegar-se a tal valor, ou de se gerarem diretrizes 
para o projeto que resultem em um custo compatível com o cabível no empreendimento.
Como parte integrante do desenvolvimento de tal método de prognóstico, neste trabalho se apresenta o 
raciocínio  cabível  na  avaliação  do  custo  de  cada  subsistema  do  edifício,  exemplificando-se, 
especificamente, para o caso da alvenaria estrutural. Mostra-se a idéia geral usada para a avaliação do 
custo  deste  subsistema,  indicando-se  o  conceito  geral,  seguido  das  preocupações  cabíveis  na 
quantificação e na análise dos custos. Dados relativos a uma aplicação prática são apresentados como 
forma de demonstrar a possibilidade de uso do método proposto.
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Building cost evaluation method for the schematic design phase – 
application to structural masonry 

ABSTRACT

Construction cost evaluation is very important in the viability study phase of any project.  But the less 
information about  the project  is  available the less reliable the cost  estimation is.  The present  budget 
processes are considered to provide good information when detailed designs are ready, but not when just 
a preliminary conception of the building is discussed.
This paper presents a method that has been developed by the authors to improve cost estimation based on 
the schematic design phase. The current study can also provide directions for the architects to design a 
building that reaches certain cost goals.
This paper shows the ideas of the method by means of an example. Its main principles and the directions 
to quantify the tasks e estimate costs are presented for structural masonry. Some figures coming from real 
case studies are discussed to show how the method can be useful for project cost analysis.

Key-words: costing estimate, schematic design phase, building, structural masonry.
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1. INTRODUÇÃO

Para atuar na área de construção residencial, uma empresa deve ser competitiva, ou seja, possuir 
produtos  que  os  consumidores  prefiram  em  relação  a  outros  do  mercado,  mantendo-se 
financeiramente estável ao longo do tempo (MCT; 2000). Para Rocha Lima (1993), os atributos 
de uma habitação se concentram na relação entre preço/ qualidade, e é através desta análise que 
os consumidores escolhem os produtos de construção. 
A qualidade é influenciada pela localização e projeto do empreendimento, que será comparado a 
outros produtos disponíveis no mercado com mesmo patamar de preço. 
De acordo com Kliemann e Antunes apud Libreloto; Ferroli e Rados (1998), devido à realidade 
atual  das  empresas,  o  preço  é  definido  pelo  mercado,  a  partir  da  pressão  dos  clientes  e  da 
concorrência entre as empresas. Assim, cabe às empresas minimizar seus custos a fim de que 
obtenham  a  margem  de  lucro  esperada,  calculada,  simplificadamente,  através  da  equação: 
“Margem de lucro = preço – custo”.
Obviamente, reduzir custos passa pela capacidade de prevê-lo, principalmente para que as ações 
visando tal redução possam ser implementadas. 
De acordo com Lyrio Filho e Amorim (2005), o empreendimento passa por diversas decisões 
suportadas  por  estudos.  Quanto  às  decisões  tomadas  mais  no  início  da  vida  de  um 
empreendimento, a primeira delas é a compra do terreno, a qual levará em conta a planta do 
terreno, seu levantamento planialtimétrico ou aerofotogramétrico, estudo de massa e quadro de 
áreas do edifício, estimativa do custo e análise econômico-financeira.  A segunda decisão é o 
lançamento  do  empreendimento,  que  deverá  ser  realizado  depois  de  realizados  orçamentos, 
projetos aprovado de prefeitura, registro do imóvel, construção do stand de vendas. 
Observa-se  que  as  decisões  a  serem tomadas  sempre  levam em consideração  os  custos  e  o 
projeto do empreendimento; deste modo, eles devem ser desenvolvidos em diferentes fases com 
níveis crescentes de detalhamento. 
De  acordo  com  o  Dr.  Ubiraci  E.  L.  Souza,  em  entrevista  à  Revista  Construção  Mercado, 
(CARVALHO,  2003),  “quanto  mais  especificado  é  um  orçamento,  mais  útil  ele  se  torna  
enquanto referência para a execução”.  Porém, conforme Assumpção e Fugazza (2000),  “no 
mercado de incorporações é comum definir  o produto e comercializá-lo sem ainda terem-se 
desenvolvido  os  projetos  executivos”,  assim “[...].é  necessário  desenvolver  metodologias  de 
orçamento  que  utilizem  dados  históricos  ou  índices  paramétricos,  já  que  a  quantidade  de  
informações disponíveis neste momento são poucas [...]”. Assim, no estudo de viabilidade do 
empreendimento, onde ocorre o seu planejamento e a concepção do produto, (FABRÍCIO; BAÍA 
E MELHADO, 1999), são realizadas estimativas para prognosticar o custo.
Conforme  Melhado  e  Agopyan  (1995),  a  influência  no  custo  no  empreendimento  segue  a 
trajetória apresentada na  Figura 1, a qual mostra que tal custo é determinado, principalmente, 
durante as fases de estudo de viabilidade e projeto, que, apesar de representarem os menores 
gastos do empreendimento, concentram as maiores chances de reduzir falhas e custos. 
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Figura 1: O avanço do empreendimento em relação à chance de reduzir o custo do edifício. Fonte: Hammarlund 
e Josephson apud Melhado e Agopyan, 1995.

Portanto,  um  prognóstico  preciso  de  custos  com  base  em  informações  preliminares  do 
empreendimento  pode  ser  uma  ferramenta  muito  poderosa  para  avaliar  sua  viabilidade, 
favorecendo a obtenção de rentabilidade.

2. OBJETIVO

Propor um método para prognóstico de custo, durante o estudo de viabilidade, que possua 
valores mais acurados.  Será apresentado o raciocínio utilizado na avaliação do custo de um 
empreendimento  com  base  nos  custos  de  cada  subsistema,  exemplificando-se, 
especificamente, para o caso da alvenaria estrutural. Mostra-se a idéia geral usada para a 
avaliação  do  custo  deste  subsistema,  indicando-se  o  conceito  geral,  seguido  das 
preocupações cabíveis na quantificação e na análise dos custos.

3. MÉTODO PROPOSTO

Durante o estudo de viabilidade, o custo é calculado em relação à área de construção. Como um 
edifício  é  composto  por diversos subsistemas,  o cálculo  feito  para estimar  o custo direto de 
construção por m² é a soma dos custos de todos os serviços divididos pela área de construção, 
conforme a Eq. 1. A partir desta definição, a Eq. 2 especifica ainda mais o estudo do custo de 
construção, visando separar cada subsistema. 
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Onde:
CustoT = Custo total de construção da edificação;
A = área de construção;
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CustoSubn = Custo do subsistema “n”.
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Onde:
QSubn = Quantidade de produto para o subsistema n.

Analisando a quantidade de serviço de um dado subsistema em relação à área de construção da 
edificação, pode-se verificar que tal valor pode variar de acordo com os projetos, ou seja, com a 
geometria e a tecnologia adotada.
O prognóstico da quantidade de serviço  pode ser feito através de um levantamento de dados a 
partir de uma planta arquitetônica, do estudo preliminar do empreendimento, com relação às suas 
características geométricas, como perímetro, áreas, número de pavimentos, número de ambientes 
etc. Além disso, devem-se analisar as limitações fornecidas por normas e por projetistas, para 
este prognóstico.
No  entanto,  a  planta  preliminar  de  arquitetura  não  possui  informações  suficientes  para 
quantificar  todos os subsistemas.  Assim,  tais  quantidades  podem ser obtidas  relacionando-se 
dados  de  um  projeto  e  orçamento,  definidos  como  referência,  com  os  quantitativos  do 
empreendimento que se deseja estimar, através de parametrizações.

A fim de melhor analisar o custo de um subsistema em relação a sua quantidade, esta parcela foi 
dividida em três, verificando o custo de material, de mão-de-obra e de equipamento, conforme 
mostra a Eq. 3.
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Onde:
CustoMO = custo da mão-de-obra;
CustoMAT = custo de material;
CustoEQ = custo do equipamento.

Como o custo de equipamento depende da tecnologia  empregada,  do tempo de locação e de 
variáveis dependentes da logística adotada a cada obra, o estudo apresentado neste artigo irá se 
focar nos custos de materiais e de mão-de-obra, que são os mais expressivos. Deste modo, a Eq. 
3 pode ser reescrita conforme a Eq. 4.
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Onde:
Hh = homens-hora,  ou seja,  quantidade  de operários  multiplicada  pela  quantidade  de 
horas trabalhadas;
QMAT = quantidade de material.



Página 4 de 12

A fim de melhor estudar a produtividade, parcela que influencia o custo da obra, Souza (2001) 
definiu uma medição deste indicador através da razão unitária de produção (RUP), conforme a 
Eq. 5.

     QSub
HhRUP =               (5)

Onde:
RUP = razão unitária de produção.

De acordo com este cálculo, quanto menor for a RUP, melhor é a produtividade. Souza (2001) 
afirma que a produtividade é influenciada por diversos fatores que devem sem identificados, a 
fim de que se possam interpretar as variações da produtividade de um serviço ao longo da obra. 
De  acordo  com  Araújo  e  Souza  (2001),  os  fatores  podem  ser  associados  ao  conteúdo 
(relacionados a componentes físicos do trabalho, especificações exigidas e detalhes de projeto 
entre outros) ou ao contexto (relacionados ao ambiente de trabalho e como ele é organizado e 
gerenciado,  aspectos gerenciais, incluindo também condições atmosféricas, disponibilidade de 
materiais  e  equipamentos,  sequência  de  trabalho  etc.).  Além  disso,  podem-se  citar  as 
anormalidades que são fatores que causam distúrbios na produtividade, como chuva torrencial, 
quebra da grua etc.

O custo de material pode ser influenciado pelas especificações do material, pelas características 
geométricas do empreendimento e pelas perdas. Para um dado subsistema este consumo pode, 
ainda, ser estudado a partir do custo unitário e consumo unitário de cada insumo, conforme a Eq. 
6.

     ( )∑ ×=
j

jj PUCU
QSub

CustoMAT
                            ( 6)

onde: 
jCU  = consumo unitário do insumo “j” correspondente ao serviço “i”;

jPU  = preço unitário do insumo “j” correspondente ao serviço “i”.

O consumo de materiais  é influenciado pela  sua perda.  A perda é  um conceito  relativo que 
associa uma quantidade de material teoricamente necessária com a realmente utilizada, podendo 
ocorrer em diferentes momentos, tais como no recebimento, na estocagem, no processamento 
intermediário  e  no  processamento  final.  Além disso,  as  perdas  se  apresentam de  diferentes 
formas: como entulho, incorporadas na construção ou através de roubo do material (SOUZA, 
2001).

4. APLICAÇÃO QUANTO À ALVENARIA ESTRUTURAL

A partir dos estudos da composição do custo de um empreendimento, será feita uma 
aplicação deste método de avaliação para o caso de alvenaria estrutural, identificando os 
fatores e, em alguns casos, os quantificando para melhor compreender o raciocínio 
empregado.
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4.1. Quantidade de serviço (QSub/A)

O cálculo da quantidade de serviço pode ser feita através do levantamento da quantidade de 
paredes de alvenaria estrutural através do projeto preliminar. Porém, se o prognóstico do custo 
tiver ocorrido em uma etapa anterior ao projeto preliminar, pode-se adotar o valor de quantidade 
de alvenaria estrutural por área de construção em empreendimento realizado anteriormente, que 
teve suas quantidades levantadas, e que tenha mesma tecnologia do empreendimento em estudo, 
neste caso, alvenaria estrutural.
A adoção do valor de um projeto anterior pode fornecer valores imprecisos, pois a quantidade de 
paredes varia com a concepção arquitetônica. Por exemplo, ao estudar a quantidade de alvenaria 
em relação à área do pavimento tipo, se a geometria dos ambientes for diferente, a quantidade de 
parede por m² também não será a mesma, conforme mostra a Figura 2 (KATO; SOUZA, 2009).

Figura 2: Diferenças na quantidade de parede em uma mesma área (KATO; SOUZA, 2009).

Portanto, em lugar de se trabalhar com um valor em R$/m² de  construção para o serviço de 
alvenaria  determinado  pela  média  histórica,  propõe-se  avaliar  inicialmente  a  quantidade  de 
serviço relativa a cada m² de construção.

4.2. Produtividade (Hh/QSub)

A  produtividade  é  medida  através  da  RUP.  Com  base  em  Araújo  e  Souza  (2001),  foram 
levantados os fatores que influenciam a produtividade da alvenaria estrutural:

• Características do produto: 
o Localização e geometria das paredes: as paredes internas e aquelas com maior 

comprimento e menor altura são as mais fáceis de se executar.
o  Formas  de  fixação  vertical  da  alvenaria:  os  encontros  de  paredes  através  da 

intercalação de blocos entre as fiadas é mais dificultosa que a ligação feita por 
peças metálicas.

o Modulação: quanto menor a quantidade de diversidade de blocos, melhor será a 
produtividade e menores serão as improvisações no canteiro.

o Cintas de armação: há projetos que possuem cintas de armação em toda a fiada 
localizada abaixo das janelas, nestes casos, o andar será realizado em duas etapas 
para o grauteamento destas cintas. Este fato influencia a produtividade e deve ser 
considerado no dimensionamento das equipes e no planejamento da obra.

o Graute:  quanto  maior  a  quantidade  de  pontos  de  graute,  mais  tempo  será 
demandado para sua execução.

o Armação: quanto mais aço a obra possuir, maior a interferência com a equipe de 
alvenaria e pior será a produtividade. 
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• Materiais e componentes: 
o Variedades nos blocos: quanto maior a variedade em relação à geometria e resistência, menor 

será a produtividade;
o Geometria dos blocos: os blocos com menor espessura são mais leves,  e, conseqüentemente, 

mais fáceis de ser assentados;
o Argamassas: pode ser industrializada ou produzida no canteiro.

• Equipamentos e ferramentas: 
o O transporte dos blocos pode ser feito por elevador de obras ou por grua. Este último facilita a 

execução, pois transporta maior número de blocos.
o A execução do grauteamento pode ser feita por jerica, bomba ou grua, sendo que os dois últimos 

apresentam melhor produtividade.
o A argamassa pode ser aplicada com colher de pedreiro, palheta ou bisnaga, sendo que esta última 

facilita a execução.
o Há ainda outras ferramentas que facilitam a execução da alvenaria estrutural, tais como: bancada 

para execução das últimas fiadas, caixas de argamassa que possuem altura adequada para a fiada 
em execução, entre outros.

• Mão-de-obra: 
o Dimensionamento das equipes: quanto maior for a quantidade de serventes por pedreiro, melhor 

será a produtividade, desde que o dimensionamento da quantidade de pedreiros esteja de acordo 
com quantidade  de  paredes  a  serem executadas.  Muitos  operários  em um mesmo  ambiente 
podem resultar em baixa RUP, pois é possível a ocorrência de interferências na execução.

o Motivação  dos  funcionários:  operários  que  recebem  por  produção  tendem  a  ter  melhor 
produtividade que os que trabalham por hora. Além disso, outros tipos de motivação da mão-de-
obra podem melhorar a RUP, tais como: prêmios, boas condições de trabalho, etc.

• Organização da produção:
o Logística: o estudo do canteiro deve ser realizado para verificar a localização de equipamentos, 

ferramentas  e  materiais  e  da  própria  mão-de-obra,  a  fim de  que,  em cada  fase  da  obra,  os 
materiais possam ser transportados aos operários sem atrasos e sem subutilizar os equipamentos.

o Suprimentos:  a  falta  de  material  é  um dos  grandes  problemas  durante  a  execução  da  obra, 
influenciando diretamente a produtividade.

o Projetos: projetos, que melhor especificam as paredes e a organização do serviço, facilitam a 
execução e minimiza a ocorrência de improvisações em obra.

Apesar  de  o  estudo  de  viabilidade  ocorrer  em  um  primeiro  estágio  do  empreendimento,  é 
importante que o gestor saiba qual a faixa de produtividade que sua mão-de-obra é capaz de 
atuar, principalmente para analisar a mão-de-obra própria, verificando quais fatores, como os 
listados anteriormente, são praticados pela construtora, podendo, assim, prognosticar um valor 
próximo ao real. De acordo com o TCPO (2003), a execução da alvenaria estrutural pode ter 
produtividade variando de 0,51 Hh/m² a 0,98 Hh/m², como mostra a Fig. 3.
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Figura 3: Variação da produtividade para execução de alvenaria estrutural (TCPO, 2003).

O valor deste manual pode ser adotado no estudo do custo de um novo empreendimento, desde 
que o gestor realmente saiba a faixa que sua empresa é capaz de atender. Porém, um valor mais 
apurado seria aquele baseado em uma obra anterior, no caso de a empresa possuir banco de 
dados de produtividade. 

Nos casos em que a mão-de-obra é subcontratada, o estudo da RUP para avaliar o custo pode não 
ser realizado,  pois a subempreiteira  será contratada  pelo custo da mão-de-obra em relação à 
quantidade de serviço que será feita, e é esta empresa que irá controlar se a produtividade de seus 
operários e verificar se é condizente com o valor pago e com o próprio serviço. Ainda assim, o 
entendimento da melhor ou pior produtividade esperada pode ser útil para balizar a expectativa 
do preço a ser cobrado por subempreiteiros.

4.3. Custo dos materiais (CustoMAT/QSub)

Assim como a produtividade, o custo dos materiais  também é influenciado por fatores. Deste 
modo, estudando blocos de concreto para alvenaria estrutural, têm-se os seguintes fatores:

• Modulação

Para  estimar  a  quantidade  de  blocos,  pode-se  analisar  o  projeto  preliminar,  verificando  as 
dimensões  de  paredes,  tipos  de  ligações  entre  elas  e  os  vãos  de  esquadria  existentes.  Nos 
encontros de paredes deve-se compatibilizar a sua espessura com as dimensões do bloco. De 
acordo com Camacho (2006), nos encontros de paredes com espessura de 14 cm, utilizam-se 
blocos especiais: (15x55)cm no encontro em “T” e (15x35) cm em encontros em “L”. No caso de 
interferência  entre a modulação dos blocos com a esquadria,  para racionalizar  a alvenaria,  é 
preferível  a  utilização  de  elementos  que  compensem  as  diferentes  medidas  de  blocos  e 
esquadrias, como uso de vergas que garantam a correta modulação vertical e de blocos especiais 
na modulação horizontal (POLI-ENCOL, 1991).
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Analisando os preços dos blocos, com diferentes geometrias, em relação à área da superfície do 
bloco, pode-se concluir que a utilização de blocos especiais tem maior custo que a utilização de 
bloco inteiro ou meio bloco, conforme mostra a Tab. 1.

Tabela 1: Análise do custo de blocos com diferentes comprimentos.

Dimensões dos blocos
[cm]

Custo unitário
[R$/unid.]

Custo equivalente
[R$/m² de alvenaria]

14x19x39 (bloco inteiro) 2,1* 28,34
14x19x19 (meio bloco) 1,22* 33,80
14x19x34 (especial) 2,19* 33,90
14x19x54 (especial) 3,66* 35,67
14x19x9 (especial) 0,84* 49,12

*Valores adquiridos com fornecedor de blocos em São Paulo (agosto/2010)

Deste modo, o estudo de modulação, além de prever a quantidade de blocos a serem utilizados, 
auxilia a minimizar a quantidade de blocos especiais, reduzindo custos de construção. 
Porém,  se  não  há  tal  estudo  ou  se  não  existir  o  projeto  preliminar,  pode-se  utilizar  a 
quantificação de um empreendimento anterior, adotando a porcentagem de cada tipo de bloco 
que será extrapolado para o empreendimento em estudo, fazendo, se possível, uma correlação 
com a quantidade de paredes.
Em termos  de  expectativa  de  custo,  inicialmente  verifica-se  a  maior  ou  menor  presença  de 
componentes especiais para, então, balizar a expectativa quanto ao custo dos blocos por m² de 
alvenaria.

• Resistência

Quanto mais andares o edifício possuir, maior a resistência necessária do bloco estrutural (fbk) e 
maior o preço dos blocos, conforme mostra a Tab. 2. Como esta resistência varia de acordo com 
a altura da edificação, a fim de otimizar os custos da estrutura, deve-se variar o fbk dos blocos 
em função do  número  de  pavimentos,  assim,  os  andares  superiores  possuirão  blocos  menos 
resistentes que os primeiros pavimentos. 

Tabela 2: Análise do custo de blocos com diferentes resistências.

Resistência
(Bloco 14x19x39)

Custo unitário
(R$/unid.)

4,5 MPa 2,1*
6 MPa 2,26*
8 MPa 2,45*

10 MPa 2,55*
*Valores adquiridos com fornecedor de blocos em São Paulo (agosto/2010)

O cálculo  da resistência  dos blocos (fbk) deve atender  às definições  da norma NBR ABNT 
10837; porém, para estimar este valor de forma rápida e consistente, Acceti (1998) apresentou 
uma regra empírica que relaciona o fbk com os números de andares da edificação. Para cada 
andar, 1 MPa é acrescido no valor do fbk.  Devido às limitações impostas pela norma ANBT 
NBR 6136, que define a resistência  mínima de 4,5 MPa, nos quatro últimos andares de um 
edifício, a resistência dos blocos, segundo a regra de Acceti, será de 4,5 MPa, aumentando 1 
MPa a cada pavimento inferior ou utilizando fbk maior ou igual ao estimado, de acordo com a 
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oferta de blocos por fabricantes no local de execução. Deste modo, se o gestor souber o número 
de andares do empreendimento em estudo, poderá estimar as resistências dos blocos a serem 
utilizados, e, portanto, melhorar a estimativa do custo de blocos por m² de alvenaria a assentar.

5. CONCLUSÃO

A redução de custos de construção aumenta a margem de lucro de uma empresa construtora. 
Porém, se a empresa não tiver uma ferramenta precisa de seu prognóstico durante o estudo de 
viabilidade, será difícil analisar as propostas de empreendimentos e optar por aquela que seja 
mais atraente, financeiramente.
O método proposto analisou o custo com base na sua decomposição em diferentes parcelas, as 
quais englobam fatores que podem variar e gerar imprecisões nos custos.
Assim, para o caso da alvenaria estrutural foram discutidas as seguintes parcelas que podem ser 
gerar erros no prognóstico:

• Quantidade  de  serviço:  a  adoção  do  valor  de  quantidade  de  paredes  por  área  de 
construção de um empreendimento anterior para um em estudo, pode tornar o método 
impreciso, na medida em que a densidade de paredes é influenciada por diferentes fatores 
geométricos;  portanto,  sugere-se  sua  estimativa  com  base  em  uma  expectativa  de 
geometria geral do andar tipo.

• Produtividade:  parcela  importante  para  análise  da  mão-de-obra  própria,  depende  de 
diversos  fatores  como  características  do  produto  e  dos  materiais,  equipamentos  e 
ferramentas  disponíveis,  motivação,  dimensionamento  da  equipe,  organização  da 
produção,  entre  outros;  a  observação  ou  percepção  quanto  à  futura  maior  ou  menor 
presença de tais fatores favorecem o prognóstico quanto ao custo da mão-de-obra.

• Materiais: sua especificação e quantificação  podem ser determinantes no custo final da 
obra.

Além  disso,  foram  propostas  formas  para  estimar  quantitativos,  tais  como:  quantidade  de 
paredes, número de blocos e suas dimensões e resistência dos blocos de acordo com o número de 
pavimentos.
Pretende-se  que  este  estudo  seja  uma  ferramenta  para  que  os  gestores  analisem  mais 
detalhadamente o prognóstico do custo de empreendimentos, em sua fase inicial, para que erros 
nos valores da análise de viabilidade sejam minimizados, e também para que os valores adotados 
neste prognóstico sejam utilizados como balizadores durante a execução do empreendimento, a 
fim de que se tenha maior controle do custo.
Parametrizações mais detalhadas como a mostrada no trabalho têm sido buscadas por algumas 
empresas atuantes na incorporação de construções no Brasil. Imagina-se que este trabalho possa 
contribuir  para  o  aperfeiçoamento  desta  forma  de  abordagem dos  custos,  importante  para  a 
melhor  avaliação  de  viabilidade  de  um  empreendimento,  especialmente  num  momento  de 
crescente concorrência no mercado.
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