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RESUMO 

 

A escolha por um sistema estrutural não deve levar em conta somente os custos de sua 

execução, e sim, todos os custo diretos e indiretos decorrentes da escolha da alternativa 

estrutural. Este trabalho tem como objetivo calcular e mostrar todos os custos com materiais, 

mão de obra e empresas terceirizadas que um sistema estrutural acarreta, assim como os 

custos indiretos consequentes das alterações no layout que cada sistema exige. A metodologia 

adotada foi a de coleta de dados em 19 obras em Fortaleza, em seguida foi feito o cálculo dos 

índices de consumo, para por fim, realizar uma análise comparativa entre os sistemas 

abordados. A análise foi feita em dois momentos diferentes, primeiramente levando em conta 

somente os custos de materiais, de mão de obra e de terceirizados, e por fim, além do custo 

direto, os custos decorrentes dos acréscimos de pé direito que cada alternativa exige. Ao fim 

deste trabalho ficou claro que a análise econômica comparativa proporciona dados que 

podem ser determinantes na escolha da solução estrutural, podendo garantir ou comprometer 

a viabilidade do empreendimento. 

 

Palavras-chave: Custo, Sistema Estrutural, Análise comparativa. 
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ABSTRACT 

 

All the direct and indirect costs should be taken considered while choosing for a structural 

system. This paper´s main goal is to calculate and show all the cost due materials, labor and 

contractors demanded by a structural system, also the indirect costs due layout changes 

demanded by the it.The methodology used was the research for data on 19 worksites in 

Fortaleza, then the consumption rates were calculated, so at last the system studied in this 

paper were analysed comparing each other.The analysis was made in 2 diferent moments, 

first assuming only the cost of materials, labor and contrantors, and at the end, besides the 

direct costs, all the cost due addition on the ceiling demanded by each system. At the end of 

this paper, it was clear that a economic analysis can genarate valuable data when choosing a 

structural system, guaranteeing or compromising the future of the enterpise. 

 

 

Keywords: Cost, Structural System, Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO   
1.1 Considerações iniciais 

 

As edificações construídas pelos povos destinam-se não apenas a servir de abrigo 

ou proporcionar comodidade aos seres humanos que as usufruem, mas também como 

instrumentos utilizados pelas civilizações como forma de demonstrar poder. Desta maneira as 

pirâmides do Egito, os castelos medievais e as grandes catedrais da Igreja Católica vinham 

sendo visadas pela concorrida disputa do título de edifício mais alto do mundo, 

principalmente depois da II guerra mundial (FONSECA, 2015). 

A viabilidade técnica dessas estruturas arrojadas e com grande complexidade está 

diretamente acarretada aos avanços da tecnologia. A evolução dos materiais de construção e, 

principalmente, o desenvolvimento de sofwtares através da programação permitiram aos 

projetistas encontrar soluções mais precisas e também mais econômicas para os projetos. 

Arquitetos e engenheiros passaram a buscar soluções capazes de otimizar o consumo de 

materiais e ainda viabilizar as edificações com a maior área útil possível, já que com o 

aumento da concorrência territorial nos grandes centros urbanos, os terrenos passaram a ficar 

mais valorizados, convergindo assim para um aumento no valor de venda dos imóveis. Outra 

preocupação foi por tornar mais cômoda a utilização do espaço pelos usuários a partir da 

redução da quantidade de pilares nas edificações, proporcionando também uma maior 

liberdade de manobras para os veículos nas garagens, mais vagas de estacionamento e ainda 

permitindo arranjos arquitetônicos isentos da necessidade de compatibilização de paredes e 

pilares. Deste modo, a demanda por sistemas estruturais capazes de viabilizar todas essa 

ambições e tais concepções arquitetônicas com uma maior flexibilidade no layout aumentou 

(FONSECA, 2015).   

Assim cada vez mais há a necessidade de haver uma devida análise de todos os 

custos envolvidos no desenvolvimento de uma edificação, seja ela horizontal ou vertical. 

Com o objetivo de aferir de forma mais realista os custos durante a etapa de elaboração de 

projetos e execução de uma edificação, é necessário entender de forma clara quais são todos 

os itens envolvidos, como eles exercem influência entre si na execução da edificação, e que o 

custo de uma estrutura é mais do que o custo dos materiais empregados. O objetivo dessa 

análise minuciosa é auxiliar o construtor no momento da tomada de decisão a respeito do 

sistema estrutural e gerenciar de forma apropriada os custos totais.   



15  

 

1.2 Problema de Pesquisa 
 

Há uma determinada dificuldade em se estudar tal assunto, pois é difícil 

enquadrar os diferentes tipos e padrões de obras de forma homogênea. Cada obra apresenta 

suas propriedades e características em relação ao projeto, à execução, às exigências por parte 

do incorporador e às diretrizes impostas por leis da região, tornando inviável a comparação 

de obras executadas por diferentes empresas. Além do que, aferir uma obra real durante sua 

execução requer tempo, dados e profissionais, requisitos que muitas vezes as empresas não 

estão dispostas a gastar. 

Tal dificuldade ainda é reforçada pelo desinteresse de profissionais no assunto, 

que não visualizam, ainda na etapa inicial de projeto, que a falta de uma análise sistemática 

do custo global da execução de uma edificação pode vir a causar uma série de más escolhas. 

Possíveis fatores para tal desinteresse: alto custo necessário para a devida coleta e análise de 

dados; não acessibilidade por parte de algumas empresas em fornecer dados sobre seus 

processos e práticas. 

Logo, a problemática deste trabalho é a ineficiência dos indicadores existentes em 

contemplar todos os dispêndios envolvidos na utilização de um sistema estrutural, decorrente 

da falta de uma análise satisfatória de todos os impactos desta escolha no custo da obra. 
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1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo Geral 
 

 De acordo com a necessidade de se entender determinados parâmetros, este 

trabalho tem como objetivo geral aferir a eficiência de diferentes sistemas estruturais através 

da análise dos diversos custos envolvidos. Pretende-se com isso divulgar os resultados 

encontrados para auxiliar na tomada de decisão durante a escolha do sistema a ser 

empregado.   

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

a) Pré-determinar os parâmetros que serão levados em conta na análise direta e 

indireta dos sistemas estruturais. 

b) Coletar os dados pré-estabelecidos nas 19 obras escolhidas. 

c) Estabelecer os critérios para uma avaliação econômica e calculá-los. 

d) Realizar uma análise dos custos diretos envolvidos na escolha dos sistemas 

abordados, levando em conta custo de mão de obra, materiais e terceirizados. 

e) Realizar uma segunda análise, dessa vez levando em conta os custos indiretos 

provenientes das especificidades dos sistemas. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho  
Esta monografia encontra-se dividida em cinco capítulos principais e suas 

subdivisões relacionadas. 

O primeiro capítulo deste trabalho apresenta a introdução do trabalho, retratando 

a justificativa e a relevância do tema, realizando a sua contextualização.  

O segundo capítulo apresenta a revisão bibliográfica acerca dos conceitos 

necessários para a melhor compreensão do assunto abordado, assim como uma bibliografia  

com um tema relevante a este trabalho. 

O terceiro capítulo mostra a metodologia utilizada no desenvolvimento da 

pesquisa, descrevendo as recomendações técnicas e os métodos utilizados. 
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No quarto capítulo são realizados e discutidos os cálculos, bem como é 

apresentado o seu resultado em forma de gráficos, permitindo assim a comparação e sua 

análise. 

O capítulo cinco apresenta as conclusões finais do trabalho avaliando o 

atendimento aos objetivos traçados, realizando as considerações finais e lançando propostas 

para estudos posteriores. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Custos diretos e indiretos  
 

O “custo” seja na construção civil ou nos mais diversos segmentos econômicos 

merece atenção, pois ele é a base das decisões empresariais e é através de sua análise e 

apuração que as empresas podem vender com segurança seus produtos e, com isso, saber se 

estão, ou não, obtendo resultado, ou seja, adquirindo lucro (OLIVEIRA, 2011). 

O custo total de uma obra é a soma dos custos diretos e indiretos, as parcelas que 

compõe cada custo devem ser orçadas de forma minuciosa, procurando levantar todos os 

dados possíveis relacionados com o projeto para que se tenha um orçamento detalhado, ou 

seja, mais próximo possível da realidade. A orçamentação desses custos é o ponto inicial para 

se determinar a viabilidade de um empreendimento, é um parâmetro decisivo, onde inúmeras 

variáveis estão envolvidas, podendo levar ou não ao sucesso do empreendimento. 

Assim, custo direto é aquele diretamente associado com o serviço que está sendo 

orçado, ou seja, o custo de insumos que entram na execução do referido serviço e a mão de 

obra executora. O custo indireto, por sua vez, são todos os custos que não conseguem ser 

atribuídos diretamente a alguma etapa do serviço, ou seja, não podem ser preliminarmente 

quantificados. 

A orçamentação de um sistema estrutural deve seguir a mesma metodologia que o 

de uma obra, devem estar envolvidos ambos custos diretos e indiretos. No momento da 

tomada de decisão por parte do construtor, não se deve levar em conta, no custo total de um 

sistema estrutural, somente o consumo de materiais e mão de obra, mas também todos os 

custos indiretos que futuramente tal alternativa venha a exigir, de modo que uma comparação 

entre os custos finais dos diferentes sistemas possa ser estabelecida. 

 

2.2 Mão de obra 
 

                   Diversos trabalhos que tem como objetivo comparar financeiramente ou 

tecnicamente sistemas estruturais não levam em conta o custo da mão de obra executora da 

estrutura, ou mesmo sua produtividade, já que a pluralidade de seus custos, variando de 

região para região, acaba por inviabilizar o levantamento dos dispêndios referentes à mão de 

obra, ou muitas vezes quando tais custos são apropriados nem todos os encargos sociais são 

levados em conta. 
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  Quando um funcionário é contratado por uma empresa no ramo da construção 

civil, é sabido por parte do contratante que uma série de encargos incidirão sobre aquele 

profissional. Por força da lei trabalhista brasileira, a empresa contratante deve recolher 

contribuições sobre a folha de pagamento de seus funcionários registrados. Os destinos das 

contribuições podem ser desde a previdência social, como para o FGTS do funcionário, ou 

ainda a manutenção do sistema Sebrae (PINI, 2015). 

É necessário saber quais são todos os dispêndios que um trabalhador representa, 

como por exemplo, pagamento de férias, abono pecuniário, 13° salário, que são direitos de 

todo trabalhador formal. Além disso, toda obra em algum momento chega ao fim, e parte dos 

operários são demitidos. Dessa forma, o empregador também deve considerar as indenizações 

que irá pagar, como aviso-prévio e multa por demissão sem justa causa (PINI, 2015). 

Para contemplar todos os encargos sociais e trabalhistas, o empregador deve 

reservar uma verba que muitas vezes é maior do que o próprio salário que será pago ao 

profissional, mesmo que a empresa não chegue a gastar toda essa verba. A licença-

paternidade, por exemplo, é um dos encargos sociais previstos no planejamento de custos. No 

entanto, o trabalhador poderá não ter um filho durante a construção. Nesse caso, o 

empregador não precisará custear a licença de cinco dias de trabalho, e o dinheiro reservado 

vai para o caixa da obra (PINI, 2015). 

 

2.3 Materiais  
Os custos dos materiais empregados em uma obra podem variar bastante de 

acordo com o tipo de obra e a localização da mesma. Para edificações de concreto temos que 

os três principais materiais consumidos e também focos deste trabalho são o concreto, aço e  

forma.  
 

2.3.1 Concreto  
O concreto, que foi por muitos anos produzido em obra, é atualmente 100% 

usinado, sendo dosado, misturado e transportado pela empresa concreteira. Optar pelo 

concreto dosado em central proporciona diversas vantagens que são facilmente observadas, 

entre as quais se destacam: eliminação das perdas de areia brita e cimento; racionalização do 

número de operários da obra, com consequente diminuição dos encargos sociais e 
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trabalhistas; maior agilidade e produtividade da equipe de trabalho; garantia da qualidade do 

concreto graças ao rígido controle adotado pelas centrais dosadoras; redução no controle de 

suprimentos, materiais e equipamentos, bem como eliminação das áreas de estoque, com 

melhor aproveitamento do canteiro de obras (MENEZES, 2013). 

Os grandes construtores buscam através do concreto dosado em central agilidade 

em sua produção, mesmo que para isso tenha que se pagar mais. Já que ao se comprar 

concreto usinado, o comprador está pagando, além dos materiais empregados, a amortização 

dos equipamentos da usina concreteira, pelo custo da administração, pelo transporte, pelo 

lucro do produtor e pelos diversos impostos. O custo do concreto C30 gira em torno de 

R$ 280,00 por m3 na grande Fortaleza, sem considerar ainda a taxa de bombeamento que 

pode variar também pela bomba que o construtor deseja utilizar no lançamento do concreto.  

 

Figura 1: Usina de concreto  

 
            Fonte: Google Imagens. 

 

2.3.2 Aço  
O aço aplicado na armação de elementos da estrutura pode ser comprado dobrado 

e cortado ou em barras para ser dobrado “in loco”. No corte e dobra no canteiro a vantagem é 

a disponibilidade do material, podendo-se trabalhar sem planejamento. No entanto, há uma 

perda de parte do aço durante o corte.  

O corte e a dobra do aço em fábricas proporcionam maior segurança, 

produtividade, qualidade, velocidade na execução, economia de custos e não geração de 
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qualquer tipo de resíduo ou emissão de poluente durante o corte. Além do que, com esse 

processo é possível diminuir a equipe de armação ou colocá-la em outro serviço (PINI, 2009). 

O custo final do aço, caso o gestor opte por adquiri-lo cortado e dobrado de 

fabrica pode aumentar até 20%, segundo o centro de tecnologia de edificações. 

 

2.3.3 Formas para concretagem  
O sistema de formas para lajes de concreto tem como objetivo a moldagem e 

sustentação do concreto fresco até que este atinja resistência suficiente para suportar as cargas 

que lhes serão submetidas, tais como: o seu próprio peso, peso do concreto, do aço, do 

trafégo de operários e equipamentos. A busca pela racionalização das formas está ligada 

diretamente ao bom desempenho de uma estrutura de concreto. Os elementos que constituem 

um sistema de formas para execução de lajes podem ser classificados na seguinte ordem: 

moldes, estrutura de molde (cimbramento metálico) e o escoramento metálico. Para um bom 

desempenho da estrutura de concreto e para evitar o surgimento de deformações na mesma, 

as formas devem ser confeccionadas de maneira adequada, travadas, niveladas e escoradas 

(CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO, 2012). 

O sistema de formas deve ser escolhido em função do custo ao longo do prazo, ou 

seja, deve ser considerado quanto custa alugar as formas durante a duração da obra, assim 

como deve ser verificado a disposição econômica da empresa de investir na aquisição a curto 

prazo. Então, deve-se calcular o custo de fabricação de tais formas utilizando outros tipos de 

materiais. De acordo com os resultados obtidos, deve ser escolhido o material que será 

utilizado nessa execução. Assim, em função do custo da forma ter um valor elevado, torna-se 

importante a discussão e análise do sistema de formas. A racionalização do sistema de formas 

para estrutura de concreto visa projetar as formas de modo a se utilizar o máximo da 

capacidade resistente do material; propiciar segurança de utilização; aumentar a vida útil do 

sistema; diminuir a necessidade de mão de obra para fabricação, montagem e desmontagem 

(CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO, 2012). 
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2.3.3.1 Sistema de formas modulado 

 

O sistema de formas de plástico para execução de lajes foi criado com o objetivo de 

gerar economia e produtividade na execução de estruturas de concreto na construção civil, 

que, apesar dos avanços tecnológicos neste segmento, ainda possui um cenário com 

desperdício de material, escassez de mão de obra, atraso nos cronogramas e uma ausência de 

linha de montagem organizada (DIÓGENES, 2013). 

Uma alternativa para obter sucesso técnico e econômico nas obras, o sistema para 

lajes de concreto protendido, que vem sendo cada vez mais usado no mercado e que utiliza 

plástico como componente, oferece estabilidade, agilidade e segurança. Os moldes são 

produzidos por modernos processos de injeção de polipropileno de alta qualidade que é mais 

resistente à queda, é versátil e evita o desperdício de materiais, gerando um grande benefício 

ambiental. O sistema utiliza cimbramento, caixas, plasteirites, cordoalhas e acessórios 

(DIÓGENES, 2013). 

2.3.3.2 Formas plásticas para lajes nervuradas (caixas) 

 

 As formas plásticas são leves e possuem excelente resistência mecânica e 

proporcionam uma superfície de concreto de ótimo acabamento. A modulação da estrutura 

tem como objetivo aperfeiçoar o processo construtivo e seus componentes são projetados 

para obedecerem a modulação desejada. O sistema foi desenvolvido a partir das dimensões da 

folha de compensado de 244 x 122 centímetros, bastante utilizados em obras. No sistema, os 

principais elementos são de plástico e alumínio, permitindo a racionalização, reduzindo 

desperdícios e gerando economia de até 30% nos gastos (DIÓGENES, 2013). 

Dentre as vantagens do sistema modular de formas podemos citar: 

 

 Facilidade no manuseio e montagem, todos os elementos do sistema são 

de encaixe, dispensando mão de obra especializada. 

 Menos consumo de escoras metálicas por m2. 

 Alta taxa de reutilização dos elementos do sistema. 

 Utilização de madeira somente em ajustes e acabamentos. 

 Continuidade e otimização dos ciclos da laje sem a retirada do 

escoramento permanente. 

 Obra limpa e racionalizada. 
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 Altos índices de produtividade. 

 Menor uso de mão de obra. 

 Maior velocidade na execução da estrutura. 

 

Figura 2: Formas plásticas para lajes nervuradas (caixas) 

 
                    Fonte: Fornecido pela empresa Impacto Protensão LTDA.  
2.3.3.3 Formas plásticas planas 

 

As formas plásticas planas, ou plasteirite, são placas com as dimensões de 61 x 61 cm, 

cuja parte superior é completamente lisa e inferior nervurada, com o objetivo de garantir 

maior resistência à flexão. As dimensões da placa foram baseadas também na modulação dos 

compensados de madeira de 244 x 122 cm. É ideal para a execução de lajes maciças ou vigas 

embutidas nas lajes (DIÓGENES, 2013). 
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Figura 3: Formas plásticas planas 

 
                   Fonte: Fornecido pela empresa Impacto Protensão LTDA. 

2.3.3.4 Tapa nervura  

 

O tapa nervura é um acessório plástico que tem como função transformar lajes 

nervuradas bidirecionais em unidirecionais. As suas dimensões são perfeitamente compatíveis 

com os sistemas modulados, ou seja, padronizados e que facilitam a montagem das estruturas 

(DIÓGENES, 2013). 
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Figura 4 : Tapa nervura entre as caixas para laje nervurada  

 
   Fonte: Fornecido pela empresa Impacto Protensão LTDA. 

2.3.3.5 Cimbramento metálico 

 

O cimbramento é composto de longarinas primárias, longarinas secundárias e 

acessórios de encaixe. Empresas que executam a montagem da forma devem dimensionar e 

alocar suas peças de acordo com a disposição dos pilares, vigas e detalhamentos de projeto a 

serem trabalhadas. Já o cimbramento do sistema modular possui modulações que se 

enquadram a diversas disposições dos pilares e vigas das estruturas de concreto, e é 

desenvolvido em aço galvanizado (DIÓGENES, 2013). 

 

2.3.3.6 Escoramento metálico 

 

Em geral, para formas de plástico e para lajes de concreto são utilizadas escoras 

tubulares ajustáveis. As longarinas principais do sistema possuem o local especifico para 

encaixe do escoramento metálico, evitando erros na montagem. A carga admissível por escora 

é determinada experimentalmente pelos fabricantes, devendo ser consultados os respetivos 

catálogos quando da criação do projeto de escoramento, no entanto a longarina principal 

distribui a carga uniformemente para as escoras metálicas (DIÓGENES, 2013). 
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 Na figura 5 podemos ver as longarinas principais logo sob as formas, em seguidas as 

longarinas secundárias, responsáveis por transmitir os esforços às escoras e a travar 

perpendicularmente o cimbramento, e por último as escoras, em contato com o solo e com as 

longarinas secundárias. 

 

Figura 5: Escoramento metálico 

 
               Fonte: Próprio autor (2016) 

 

2.4 Comparativo entre laje nervurada com vigas faixa e laje maciça protendida 
 

Fonseca (2015) estabelece em seu trabalho uma comparação técnico/econômica entre 

laje nervurada com vigas faixa e laje maciça protendida a partir de um estudo de caso. O 

edifício que serviu de modelo é um edifício comercial a ser construído na cidade de São 

Borja-RS, distribuído da seguinte forma: 

 Pavimento térreo: Abriga hall de entrada, sala de espera, circulação, banheiros, 

elevadores, reservatórios inferiores, escadas e estacionamento privativo;  

 Primeiro pavimento: Abriga circulação, banheiros, elevadores, escadas e espaço 

comercial;  

 Pavimento tipo (5 andares): Abriga circulação, banheiros, elevadores, escadas e dois 

escritórios, conforme mostra a Figura 3.1;  
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 Pavimento técnico/cobertura: Abriga depósitos para equipamentos, reservatório 

superior, e cobertura executada em telhas galvanizadas.  

A altura da edificação está fixada em 35,0 m, correspondente à máxima altura 

permitida pelo Código de Obras para a região na qual o empreendimento está inserido. 

Com o objetivo de comparar tipologias distintas de lajes, em relação ao desempenho e 

aos custos, Fonseca (2015) elaborou dois modelos distintos capazes de representar 

fidedignamente o comportamento da estrutura com base nas soluções escolhidas. Através do 

uso do sistema CAD/TQS foi realizada a análise estrutural, o dimensionamento e 

detalhamento das estruturas, respeitando o Estado Limite Último (ELU) da estrutura e 

fazendo as verificações necessárias para o Estado Limite de Serviço (ELS), de forma a 

atender os critérios estipulados pela NBR 6118:2014. 

As composições utilizadas para composição dos orçamentos levaram em conta, além 

dos valores de mercado dos insumos, as despesas com mão de obra, incluindo encargos. Para 

a elaboração dos orçamentos foram consideradas apenas lajes e vigas, elementos diretamente 

relacionados aos sistemas estruturais empregados FONSECA (2015). 

Custos com fundações e pilares, por exemplo, assim como prazos de execução não 

foram considerados. No entanto, quando um sistema possui menos vigas em sua disposição, 

no caso a laje nervurada com vigas faixas abordada por Fonseca (2015), há a necessidade de 

pilares com dimensões maiores para um melhor contraventamento da estrutura, logo a 

desconsideração de tais elementos na análise dos resultados pode vir a causar deturpações nos 

resultados. 

Para os materiais comuns aos dois sistemas, como aço CA-60 e aço CA-50, concreto, 

formas de madeira e escoramento, Fonseca (2015) utilizou as composições disponíveis na 

tabela SINAPI, para o período de setembro de 2015 e região de Porto Alegre - RS.  

Ao fim de sua análise obteve-se que a solução com lajes nervuradas se mostrou 

49,76% mais econômica para o empreendimento analisado, principalmente devido ao custo 

elevado que envolve os materiais e serviços relacionados à protensão, como pode ser visto na 

figura 6 a seguir.  
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Figura 6: Comparativo de custos por tipo de estrutura e material 

 

   Fonte: FONSECA (2015). 

 

Fonseca (2015) ainda obteve que o volume de concreto empregado na execução da 

laje nervurada com vigas faixa é superior ao volume utilizado na concretagem da laje maciça 

protendida, resultado esse um tanto quanto inusitado, devido à própria proposta de execução 

do sistema com laje nervurada.  
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3 METODOLOGIA 
 

Inicialmente foram definidos os sistemas estruturais que seriam abordados neste 

trabalho, buscou-se abordar alternativas que são frequentemente utilizadas pelos construtores 

ou então aquelas cujas técnicas construtivas já são bastante disseminadas no mercado. Logo, 

os sistemas escolhidos foram: 

 

 Laje lisa maciça protendida, o qual iremos nos referir como sistema 3; 

 Laje nervurada com vigas faixa protendida, o qual iremos nos referir como sistema 1; 

 Laje nervurada com vigas faixa protendida e vigas altas, o qual iremos nos referir 

como sistema 4; 

 

Vale ressaltar que nos sistemas 3 e 1 há a presença de vigas altas em suas bordas, 

contribuindo para a estabilidade global, servindo como contraventamento, absorvendo e 

transmitindo os esforços horizontais advindos das solicitações provocadas pelo vento.  

Assim, para a realização deste trabalho foram coletados dados de 19 obras de diversas 

construtoras de Fortaleza as quais utilizavam como sistema estrutural uma das alternativas 

aqui abordadas, a principal semelhança entre tais edificações seria a protensão, alternativa 

presente em todas os sistemas. Os dados coletados nas 19 obras foram: 

 

 Sistema estrutural utilizado na edificação. 

 Quantidade de cada categoria da mão de obra executora da estrutura; 

 Se utiliza ou não o sistema modular de forma. 

 Ciclo da laje, que seria o período de dias entre a concretagem de uma laje até o inicio 

da concretagem do próximo pavimento tipo. 

 Quantidade de aço em quilogramas utilizado para armação de vigas, lajes, pilares e 

escadas em cada pavimento tipo.  

 Quantidade de concreto em m3 utilizados para concretagem de vigas, lajes, pilares e 

escadas em cada pavimento tipo.   

 Quantidade em quilogramas da cordoalha CP 190 utilizado na protensão em cada 

elemento a ser protendido em cada pavimento tipo. 

 Forma de pilares e vigas, que seria a área lateral (m2) dos pilares e vigas presentes em 

um pavimento tipo. 
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3.1 Consumos referentes ao custo direto  
A partir dos dados fornecidos pelas empresas, foi criada uma planilha de 

acompanhamento de todas as obras abordadas e foram calculados os indicadores abaixo. A 

planilha de dados se encontra no ANEXO A deste trabalho. 

3.1.1 Quantidade de lajes executadas por mês  
É a relação entre o número de dias úteis que o mês trabalhado possui e o ciclo da laje 

em dias. 

 

QLajes/mês  =                                                                                                  (1) 

 

3.1.2 Produtividade em m2 por dia de cada colaborador  
É a relação entre área do pavimento tipo em m2 e o ciclo da laje em dias multiplicado 

pela mão de obra em unidades. 

 

P =                                                                                                                                           (2) 

 

3.1.3 Taxa de aço CA  
É a relação entre o total de aço em quilogramas consumido em um pavimento tipo e a 

área do pavimento tipo em m2. 

 

TAço  =                                                                                                              (3) 

 

3.1.4 Taxa de concreto  
É a relação entre o total de concreto em m3 consumido em um pavimento tipo e a área 

do pavimento tipo em m2. 
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TConcreto=
                                                                                                         (4) 

 

3.1.5 Índice CP  
É a relação entre o total de aço CP 190 em quilogramas consumido em um pavimento 

tipo e a área do pavimento tipo em m2. 

 

TCP190 =                                                                                                             (5) 

 

3.1.6 Taxa de forma de vigas e pilares  
É a relação entre a área de forma das vigas em um pavimento tipo em m2 somado com 

a área de forma dos pilares em um pavimento tipo em m2 e a área do pavimento tipo em m2. 

 

TForma=
                                                                                                            (6) 

 

3.1.7 Custo da mão de obra por m2 
 

Para a região em estudo, no caso região metropolitana de fortaleza, existem duas 

convenções coletivas referentes à construção civil, a que será utilizada neste trabalho será a 

Convenção Coletiva vigente entre o sindicato patronal, neste caso o SINDUSCON – 

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará e o sindicato laboral, o STICCRMF – 

Sindicato dos trabalhadores da Construção Civil da Região Metropolitana de Fortaleza, que 

tem como foco a construção civil leve. 

Amaral (2015) estabeleceu em seu trabalho um índice orçamentário que englobasse 

todos os encargos sociais e trabalhistas para a região metropolitana de Fortaleza que possa ter 

a credibilidade do mercado e que possa dar maior segurança aos orçamentistas. Tal índice 

leva em conta que os trabalhadores envolvidos na análise sejam mensalistas padrões e que os 

encargos a serem considerados se dividem em cinco grupos, segundo as recomendações do 

extinto Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE).  
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Grupo I: Contem gastos da empresa sobre a folha de pagamento, SENAI, SESI, entre 

outros. 

Grupo II: Direitos trabalhistas os quais ocorre incidência de percentuais referente ao 

grupo I, férias, abono de férias, licença paternidade, entre outros. 

Grupo III: verbas indenizatórias, aviso prévio, multa FGTS, entre outros. 

Grupo IV: encargos sociais sobre o grupo II. 

Grupo V: tais encargos, embora não constem na recomendação da MARE, são 

mencionados pelo SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil e pelo SINDUSCO-SP como sendo parte dos encargos sociais que devem ser pagos pela 

empresa, porém por variarem abruptamente entre empresas e regiões e por não incidirem 

nenhum tributo sobre os mesmos, podem ser apropriados como parte do custo indireto 

(AMARAL, 2015).  

Os encargos podem ser vistos na tabela 1. 
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Tabela 1– Encargos previdenciários e trabalhistas Grupo Encargos % I Previdência Social (INSS) 20,00 I SESI 1,50 I SENAI 1,00 I SEBRAE 0,60 I INCRA 0,20 I Salário educação 2,50 I Seguro contra acidentes de trabalho 3,00 I FGTS 8,00 II Descanso semanal remunerado 0,00 II Feriados 0,00 II Férias + 1/3  9,19 II Feriados 4,06 II Dias de chuva 0,09 II Auxilio enfermidade 0,69 II Auxílio acidentes de trabalho 6,74 II Faltas justificadas 1,04 II Licença paternidade 0,56 II 13° salário 0,06 III Aviso prévio indenizado 4,97 III Aviso prévio trabalhado 0,12 III Férias indenizadas + 1/3 4,45 III Depósito por despedida sem justa causa 4,45 III Indenização Adicional 135,72 IV Reincidência do grupo I sobre o grupo II 6,76 IV Rein idên ia do grupo I so re Aviso prévio trabalhado  
+ Rein idên ia de FGTS so re Aviso prévio indenizado  0,44 V Almoço 16,27 V Café da manhã 5,63 V EPI 3,05 V Auxílio transporte 7,68 V Auxílio alimentação 9,42 V Seguro de vida 0,91 V Participação nos resultados 4,16 

 Total 123,90 
                   Fonte: Próprio autor (2016). 

 

          A Convenção Coletiva do trabalho 2016/2017 estabelece como salário base para seus 

profissionais contemplados os valores presentes na tabela 2. 
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Tabela 2– Salários base CATEGORIA PISO SALARIAL (R$) Servente 915,00 Meio-profissional 1031,00 Profissional 1388,00 Encarregado de setor 1631,00 Mestre de obras 2405,00 
                       Fonte: Próprio autor (2016). 

 

Em posse da quantidade de funcionários em cada edificação, foi feito o cálculo do 

valor que cada colaborador representa para o empregador, sendo tais funcionários 

responsáveis por realizar a montagem das formas e de executarem a concretagem, através da 

fórmula 8 a seguir.   

 

CMão de obra   =                                                                                                                             (7) 

 

Onde: Qs = Quantidade de serventes; Ss= Salário base do servente (R$); Qmp= 

Quantidade de meio profissionais; Smp= Salário base do meio profissional (R$); Qp= 

Quantidade de profissionais; Sp= Salário base do profissional (R$); Qe= Quantidade de 

encarregados; Se= Salário base do encarregado (R$); Qm= Quantidade de mestres de obra; 

Sm= Salário base do mestre de obra (R$). 

Determinados funcionários são responsáveis por desempenhar suas funções em duas 

torres de uma mesma obra, logo tal funcionário deve ser apropriado para as duas torres, e em 

especial para este trabalho, será apropriado para duas obras diferentes, já que estamos 

considerando duas torres de um mesmo empreendimento como obras diferentes. Assim 

poderemos obter quantidades de MDO não inteiro. 

 

3.1.8 Custo material por m2: 
 

Para o cálculo do custo dos materiais empregados é necessário se adotar valores para 

cada unidade de material, assim através dos dados levantados pela empresa Impacto 

Protensão junto com a Cooperativa da Construção Civil do Ceará, foram adotados para aço, 

concreto e protensão os valores: 

 

 Aço – R$ 4,00 por quilograma, nesse valor já está incluso seu corte e dobra.  
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 Concreto – R$ 300,00 por metro cúbico, nesse valor considerando seu 

lançamento (bombeamento) e distribuição sobre a estrutura. 

 Protensão – R$ 10,50 por quilograma de aço protendido, nesse valor já estão 

inclusos toda a mão de obra e material para a protensão. 

 

Com tais valores adotados foram calculados os preços dos materiais para cada 

edificação abordada através da equação 9. 

  

          CMateriais=
                                                                                                      (8) 

Onde: Peso aço = Quantidade de aço utilizado (Kg); Preço aço= R$ 4,00 por 

quilograma; Volume concreto= Quantidade de aço utilizado (m3); Preço concreto= R$ 300,00 

por m3; Peso CP 190= Quantidade de CP 190 utilizada (Kg); Preço CP 190= R$ 10,50 por 

quilograma. 

 

3.1.9 Custo empresa terceirizada por m2: 
 

De acordo com o que foi observado nas obras, foram contratadas empresas 

terceirizadas para a execução de toda a estrutura de concreto, desde a armação dos elementos, 

como a montagem das formas das lajes, das escoras e lançamento do concreto sobre as 

formas. Logo, tal MDO deve ser levado em conta na devida avaliação dos custos envolvidos 

ao se escolher determinado sistema estrutural. 

O valor cobrado pela empresa terceirizada é orçado de acordo com o grau de 

dificuldade de execução da estrutura, quanto maior a quantidade de vigas e pilares em uma 

estrutura maior o numero de recortes na mesma, ou seja, quanto maior a complexidade em 

executá-la, mais onerosa tal estrutura se tornará. Isso ocorre devido à maior quantidade de 

formas que o construtor necessitará, assim como uma maior quantidade de MDO para operá-

las e também a necessidade de MDO especializada para o recorte e montagem  dos 

compensados de madeira. Portanto, há a necessidade de se definir um índice que mostre o 

“grau de recorte” que determinada estrutura apresentará para o executor.  Assim adotou-se a 

“taxa de forma de vigas e pilares” já mostrada neste trabalho como um índice de dificuldade.  

Segundo uma grande empresa de Fortaleza que executa serviços estruturais é cobrado 

em torno de R$ 650,00 a R$ 750,00 por metro cúbico para a execução, assim foi calculado 
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uma média ponderada desses valores com intervalo fixo de 650 a 750 em função de cada taxa 

de forma de vigas e pilares através da fórmula: 

 

CTerceirizados =                                                                              + 650                                (9) 

 

No entanto, o que deve ser levado em conta é o real valor gasto com a execução do 

serviço e não o valor cobrado pela terceirizada, para isso é necessário saber qual porcentagem 

do valor cobrado pela empresa terceirizada representa o verdadeiro gasto com o serviço. A 

mesma empresa fornecedora do intervalo de valores cobrado relatou que em torno de 30% do 

valor cobrado seria utilizado para o pagamento dos custos com o serviço, vale também 

ressaltar que a MDO apropriada no item “Custo de mão de obra por m2’’ já é responsável por 

executar a estrutura de concreto e a montagem das formas, logo apropriá-la uma segunda vez 

seria errado, logo adotou-se um fator estimativo de 0,3 para a média ponderada calculada. O 

que se busca nesse item do trabalho é definir o valor mais real possível de quanto representa 

os serviços de uma empresa terceirizada. Assim através da seguinte equação obtemos o valor 

que representa o gasto com a empresa terceirizada: 

 

Cterceirizada =  3                                                                             + * TConcreto     (10) 

 

Onde: TConcreto = Taxa de concreto (m3/m2); Taxa de forma= Respectiva taxa de forma 

(m2/m2); Maior taxa de forma= Maior valor entre as obras estudadas (m2/m2); Menor taxa de 

forma= Menor valor entre as obras estudadas (m2/m2). 

Foi introduzida a “taxa de concreto” na equação com o objetivo de transformar o 

custo por metro cúbico para metro quadrado, como vem sendo feito até este ponto do 

trabalho. Todos os projetos de formas das 19 obras abordadas estão presentes no anexo B 

deste trabalho. 

 

3.1.10 Custo total por m2: 
 

O custo total por metro quadrado nada mais é que a soma das 3 taxas de custo 

mostradas anteriormente: 

 

Custo total = Custo materiais + Custo MDO + Custo terceirizados                        (11) 
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3.2 Consumos referentes aos custos indiretos 
 

Através de uma análise com foco nos impactos provocados pela escolha de cada 

sistema estrutural, foi possível concluir que a altura do pé direito é um dos fatores mais 

impactantes no custo global. Dependendo da solução estrutural adotada, o pé direito necessita 

ser mais alto em decorrência da altura das vigas. Com isso existem diversos fatores que irão 

onerar o custo do empreendimento, causados por esse acréscimo da altura e que não são 

considerados na análise direta do custo da estrutura.  

Assim para qualquer acréscimo no pé direito decorrente de uma adequação executiva 

ou arquitetônica requerida pelo sistema estrutural, pode haver também um acréscimo de um 

fator a ser considerado. Esses fatores são: 

 

3.2.1 Taxa de revestimentos externos:  
      É a relação entre o perímetro externo em metros e a área da estrutura em m2. 

 

TRevestimentosExternos=                                                                                                  (12) 

3.2.2 Taxa de divisórias internas:  
É a relação entre o perímetro das divisórias internas em metros e a área da estrutura 

em m2. 

 

TDivisóriasInternas =                                                                                                       (13) 

3.2.3 Taxa de alvenaria de vedação:  
É a relação entre o perímetro das alvenarias de vedação em metros e a área da 

estrutura em m2. 

 

TAlvenaria = 
                                                                                      (14) 

3.2.4 Taxa de fiação:  
É a relação entre a quantidade linear de fios em metros e a área da estrutura em m2. 
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TFiação = 
                                                                                                                      (15) 

3.2.5 Taxa de eletroduto:  
É a relação entre a quantidade linear de eletrodutos e a área da estrutura. 

 

TEletrodutos =                                                                                                                 (16) 

3.2.6 Taxa de forro:  
É a relação entre a área de forro em m2e a área da estrutura em m2. 
 

TForro =                                                                                                                       (17) 

 

 Santos (2011) estabelece em seu trabalho, a partir de três edifícios visitados e 

abordados da construtora C.Rolim, os consumos em m/m2 dos fatores acima citados, tais 

valores estão listado na tabela 3. Para mais detalhes da metodologia de cálculo utilizada por 

Santos (2011), verificar bibliografia.  

 

Tabela 3– Consumos em m/m2 para cada fator indireto SERVIÇOS CONSUMO Revestimento externo 0,235 m/m2 Divisórias internas  0,233 m/m2 Forro de gesso 0,8 m/m2 Alvenaria de vedação 0,188 m/m2 Fiação 8,782 m/m2 Eletroduto 1,174 m/m2 
                                                 Fonte: SANTOS (2011). 

 

Para a composição dos custos dos fatores se fez necessário obter a média dos custos 

de cada um dos fatores citados por metro, para em seguida multiplicá-los pelos consumos 

obtidos e por fim ter-se o custo de cada um dos fatores aqui citados por metro quadrado. 

Santos (2011) obteve os seguintes custos unitários: 
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Tabela 4– Custos unitários de cada fator indireto SERVIÇOS CUSTO UNITÁRIO 2011/m2 Revestimento externo 4,82 Divisórias internas 2,26 Forro de gesso 19,2 Alvenaria de vedação 1,83 Fiação 9,7 Eletroduto 1,7 
                                    Fonte: SANTOS (2011). 

 

No entanto, há a necessidade de corrigir tais valores para o período de maio de 2016, 

data em que os 8 parâmetros foram coletados nas 19 obras, já que Santos obteve tais valores 

ainda no ano de 2011. Através do Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado 

(INCC) verificamos o crescimento percentual dos custos da construção civil ao longo dos 

anos:  

 

Tabela 5– Índice nacional da construção do mercado ANO AUMENTO INCC % 2012 7,26 2013 8,06 2014 6,74 2015 7,21 Janeiro de 2016 0,32 Fevereiro de 2016 0,52 Março de 2016 0,79 Abril de 2016 0,41 Maio de 2016 0,19 
                                  Fonte: Fundação Getúlio Vargas. 

 

Por fim, é calculado a evolução dos serviços ao longo do período até o mês de maio 

de 2016 na tabela abaixo: 
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Tabela 6– Custos dos fatores indiretos ao longo do período 

SERVIÇOS CUSTOS  (R$/m2) 2012  (R$/m2) 2013  (R$/m2) 2014  (R$/m2) 2015  (R$/m2) Maio/2016  (R$/m2) Revestimentos externos 4,82 5,17 5,59 5,96 6,39 6,75 Divisórias internas  2,26 2,42 2,62 2,80 3,00 3,17 Forro de gesso 19,2 20,59 22,25 23,75 25,47 26,89 Alvenaria de vedação 1,83 1,96 2,12 2,26 2,43 2,56 Fiação 9,7 10,40 11,24 12,00 12,87 13,59 Eletroduto 1,7 1,82 1,97 2,10 2,25 2,38 
          Fonte: Próprio autor (2016). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para a análise dos dados coletados das obras foram feitas entrevistas com os 

profissionais envolvidos na execução das edificações, que  possuem significativa experiência 

na construção de edifícios. A partir dos 8 parâmetros coletados foi possível o cálculo de 7 

índices e 3 taxas de custos que farão parte da análise direta. Para uma melhor comparação, 

torres distintas de um mesmo empreendimento foram consideradas como edificações 

separadas, no entanto seus dados foram preservados e as mesmas foram sinalizadas na 

planilha como pertencente a uma mesma edificação.  

 

4.1 Análise direta dos custos por sistema 
 

Inicialmente optou-se por avaliar os grupos de edificações que possuem em comum o 

mesmo sistema estrutural, para registrar quais edificações se diferenciavam do restante. 

 

4.1.1 Estrutura com laje lisa maciça protendida (Sistema 3) 
 

No sistema 3 foram coletados dados em 3 obras. Através do gráfico abaixo podemos 

inferir, que a obra 02 possui produtividade em metros quadrado de cada colaborador por dia 

8% superior em relação às demais. Tal fato pode ser explicado pela utilização do sistema 

modular de formas empregado na obra, que dentre os diversos benefícios, dá uma maior 

agilidade à execução da estrutura. Vale lembrar que as obras 05 e 06 fazem parte de um 

mesmo empreendimento, por isso a similaridade nos dados. 
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Gráfico 1 – Produtividade 

 
                Fonte: Próprio autor (2016). 

 

As taxas de aço CA e a taxa de concreto das obras 05 e 06 se mostraram maior que o 

da obra 02, o mesmo não se pode afirmar da quantidade de CP 190 utilizado na protensão, 

pois o índice CP da obra 02 é 9,3% superior ao das demais obras.  

 

Gráfico 2 – Taxa de aço CA 

 
                Fonte: Próprio autor (2016). 

 

 

 

 

 

 

3,53,553,63,653,73,753,83,853,93,954

Obra 02 Obra 05 Obra 06

Produtividade (m2/dia.homem) 

0,20,210,220,230,240,25

Obra 02 Obra 05 Obra 06

Taxa de aço CA (Kg/m2) 



43  

 

Gráfico 3 – Taxa de concreto 

 
                 Fonte: Próprio autor (2016). 

 

Gráfico 4 – Índice CP 

 
                Fonte: Próprio autor (2016). 

 

A taxa de forma de vigas e pilares pode vir a explicar o porquê da produtividade da 

obra 02 ser maior, observa-se uma maior presença desses elementos nas obras 05 e 06, devido 

a essa maior quantidade tem-se um maior dispêndio de tempo em armação de aço, formas e 

lançamento de concreto, já que quanto maior a quantidade de recortes na estrutura maior será 

a dificuldade em executá-la. 
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Gráfico 5 – Taxa de forma de vigas e pilares 

 
               Fonte: Próprio autor (2016). 

 

O custo da mão de obra foi de encontro diretamente com a quantidade de funcionários 

presentes em cada uma das obras, mostrando que as obras 05 e 06 tem um maior dispêndio 

com colaboradores, assim como o custo de materiais que foi refletido nas taxas de concreto e 

aço I. Devido ao preço adotado para o metro cúbico de concreto neste trabalho ser muito 

superior a quilograma da cordoalha, as obras 05 e 06 apresentaram o custo de materiais 6,5% 

maior que o da obra 02. O custo dos terceirizados reflete diretamente o índice de dificuldade 

adotado através da taxa de forma de viga e pilar, fazendo com que as obras 05 e 06 sejam 

17% mais onerosas. Enfim, o custo total por metro quadrado das edificações exalta as duas 

torres da mesma edificação como 16,56% mais onerosas. 
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Gráfico 6 – Custo da mão de obra 

 
                   Fonte: Próprio autor (2016). 

 

Gráfico 7 – Custo dos materiais 

 
                  Fonte: Próprio autor (2016). 
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Gráfico 8– Custo dos terceirizados 

 
               Fonte: Próprio autor (2016). 

 

Gráfico 9– Custo total 

 
            Fonte: Próprio autor (2016). 

 

As obras que contemplam o sistema 3 possuem: 

o Valor médio do custo da mão de obra por metro quadrado: R$ 35,54 

o Valor médio do custo dos materiais por metro quadrado: R$ 160,52 

o Valor médio do custo dos terceirizados por metro quadrado: R$ 46,53 

o Valor médio do custo total por metro quadrado: R$ 242,99 
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Gráfico 10– Valor médio do custo total 

 
              Fonte: Próprio autor (2016). 

 

4.1.2 Estrutura com laje nervurada com vigas faixa protendida (Sistema 1)  
Grande parte das 10 obras que utilizam o sistema 1 possuem produtividade 

proporcional a sua MDO, no entanto ressaltam-se as obras 17  e 11. A obra 17 apesar de 

possuir a menor quantidade de funcionários entre as obras que utilizam o sistema 1, apresenta 

a maior produtividade e utiliza o sistema modular de formas, já a obra 11 possui o maior 

quadro de funcionários, em torno de 43 colaboradores, no entanto possui a pior produtividade 

por homem das obras, que optaram pelo sistema 1 como escolha estrutural, e, não utiliza o 

sistema modular. Tais resultados podem vir a serem eludidos mais a frente deste trabalho. 

Vale lembrar que as obras 03 e 04 fazem parte de um mesmo empreendimento, assim como 

as obras 07, 09 e 10. 
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Gráfico 11– Produtividade 

 
          Fonte: Próprio autor (2016). 

 

A taxa de aço CA mostra-se bastante parecida para as obras, no entanto cita-se 

novamente a obra 17, que apresenta a maior quantidade de armadura passiva por metro 

quadrado. A taxa de concreto também se mostra parecida para todas as obras. O índice CP 

mostra que as obras que possuem a maior quantidade de cordoalhas são as 03,04 e 19, e a 

com menor índice seria a obra 17, indicando assim a maior utilização de armadura passiva na 

estrutura da obra 17, como já mostrado pelo resultado obtido pela taxa de aço I. 

 

Gráfico 12– Taxa de aço CA 

 
               Fonte: Próprio autor (2016). 
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Gráfico 13– Taxa de concreto 

 
          Fonte: Próprio autor (2016). 

 

Gráfico 14– Índice CP 

 
          Fonte: Próprio autor (2016). 

 

A taxa de forma de vigas e pilares foi maior para a obra 14, que também apresentou a 

segunda maior taxa de concreto, logo se presume que a obra 14 deverá possuir um alto custo 

total por metro quadrado, devido ao alto custo de concreto e de que a taxa de forma de vigas e 

pilares ser o principal critério para precificação da empresa terceirizada que poderá executar a 

estrutura. Observa-se neste ponto as obras 03 e 04 que possuem a 2° e a 4° taxa de 

produtividade mais elevadas ao mesmo tempo que possuem as 2 menores taxas de forma de 
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vigas e pilares, tal fato não é coincidência já que as duas obras utilizam o sistema modular de 

formas. Ao saberem que determinada estrutura utilizará tal tecnologia, os projetistas 

elaboram o projeto de tal forma que se possa tirar proveito ao máximo da modulação 

escolhida, diminuindo na medida do possível a quantidade de cortes. Muitas das vigas faixa 

presentes em projeto estão no mesmo nível que a laje em execução, facilitando de maneira 

significativa o trabalho da equipe de montagem da forma que não necessitará de mão de obra 

especializada, como carpinteiros, para a montagem da forma para vigas que estejam em 

desnível em relação a laje, assim elevando a produtividade e consequentemente diminuindo o 

tempo de montagem. A equipe obedecerá ao projeto seguindo a modulação escolhida de 

forma que se possam deixar montados às caixas ou plasteirites da laje. 

 

Gráfico 15– Taxa de forma de vigas e pilares 

 
       Fonte: Próprio autor (2016). 

 

O custo de mão de obra por metro quadrado refletiu diretamente a quantidade de 

MDO empregado, sendo as obras 11 e 19 as mais onerosas nesse quesito. O custo dos 

materiais por metro quadrado variaram na faixa do R$ 150 a R$ 200, tendo as obras 17 e 19 

como as mais onerosas devido exatamente à taxa de concreto e à taxa de aço CA, que se 

mostraram elevadas para as duas obras, nas demais obras os resultados para os materiais 

mostraram regularidade. O custo dos terceirizados mostrou que as obras 13, 14, 17 e 19 são 

as mais dispendiosas, exatamente por possuírem a maior quantidade de vigas e pilares 

presentes em seus arranjos, critério esse decisivo para o cálculo da taxa de formas e vigas. 

Como esperado, as obras mais caras foram as quatro obras citadas acima, isso ocorreu devido 
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a maior magnitude que o custo dos materiais tem em relação ao custo da mão de obra e dos 

terceirizados, assim as obras 13, 14, 17 e 19 foram as que apresentaram a maior taxa de custo 

total por metro quadrado, sendo a obra 19 a mais cara, sendo 5,6% mais cara que a segunda 

colocada. 

Gráfico 16 – Custo da mão de obra 

 
   Fonte: Próprio autor (2016). 

 

Gráfico 17 – Custo dos materiais 

 
   Fonte: Próprio autor (2016). 
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Gráfico 18– Custo dos terceirizados 

 
            Fonte: Próprio autor (2016). 

 

Gráfico 19– Custo total 

 
          Fonte: Próprio autor (2016). 

 

As obras que contemplam o sistema 1 possuem: 

o Valor médio do custo da mão de obra por metro quadrado: R$ 59,30 

o Valor médio do custo dos materiais por metro quadrado: R$ 167,81 

o Valor médio do custo dos terceirizados por metro quadrado: R$ 48,41 

o Valor médio do custo total por metro quadrado: R$ 275,51 
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Gráfico 20– Valor médio do custo total 

 
             Fonte: Próprio autor (2016). 

 

4.1.3 Estrutura com laje nervurada com vigas faixa protendida e vigas altas (Sistema 4) 
 

A mão de obra dos exemplos 01, 08 e 12 apresentaram valores muito próximos, em 

torno de 32 homens. Observa-se também que o exemplo 16 possui a maior MDO entre as 

obras que utilizam o sistema 4. A produtividade das equipes das obras 01 e 08 são as maiores, 

já as de numero 12 e 16 são as obras com menor produtividade por homem, apesar de serem 

as únicas 2 que empregam o sistema de formas modular e o sistema 4. Vale lembrar que as 6 

obras aqui abordadas fazem parte de 3 respectivos empreendimentos, obras 01 e 08 do 

empreendimento A, obras 12 e 16 do empreendimento B e as obras 15 e 18 do 

empreendimento C. 
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Gráfico 21– Produtividade 

 
         Fonte: Próprio autor (2016). 

 

A taxa de aço CA mostrou-se bastante divergente para as 6 obras que optaram pelo 

sistema 4 como opção estrutural, sendo os exemplos 15 e 18 as obras que mais consomem 

aço para armação de elementos. A taxa de concreto se mostrou praticamente uniforme, com 

exceção do empreendimento 01 que apresentou um valor aproximadamente 30% menor que o 

da obra 15, que é a que mais consume concreto. O índice CP mostra que a obra 16 possui a 

maior taxa de CP 190 dentre os exemplos que utilizam o sistema 4, com valor cerca de 53% 

acima da obra 12, segunda maior taxa de CP 190 . 

 

Gráfico 22– Taxa de aço CA 

 
          Fonte: Próprio autor (2016) 
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Gráfico 23– Taxa de concreto 

 
          Fonte: Próprio autor (2016). 

 

Gráfico 24– Índice CP 

 
          Fonte: Próprio autor (2016).       

 

A taxa de forma de vigas e pilares apresenta-se bastante divergente para as seis 

edificações, nota-se a obra 16 como a que apresentou o maior índice, indicando sua maior 

dificuldade em executá-la. 
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Gráfico 25– Taxa de forma de vigas e pilares 

 
          Fonte: Próprio autor (2016). 

 

O custo de mão de obra por metro quadrado divergiu em relação ao quantitativo de 

MDO, já que as obras 01, 08 e 12 possuem aproximadamente 32,5 funcionários cada uma, 

critério diretamente proporcional ao custo de mão de obra, no entanto a obra 12 apresentou o 

maior custo enquanto as obras 01 e 08 apresentaram valores menores que os demais, tal fato 

pode ser explicado pela diferença de área do pavimento tipo de cada uma das obras, critério 

inversamente proporcional, pois a obra 12 tem um valor de área do pavimento tipo menor que 

o das obras 01 e 08. O custo dos materiais empregados variou entre R$ 120 e R$170, sendo a 

obra 18 a mais onerosa e a obra 01 como a menos onerosa, tal fato se justifica pela alta taxa 

de aço CA que tal obra possui. O custo dos terceirizados refletiu diretamente a taxa de formas 

e vigas tendo as obras 15 e 16 como as mais difíceis em execução e mais caras em mão de 

obra terceirizada. Por fim o custo de total por metro quadrado que, como esperado, mostrou 

como mais caras as obras 15, 16 e 18 devido às taxas anteriores já elevadas.  
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Gráfico 26– Custo de mão de obra 

 
          Fonte: Próprio autor (2016). 

 

Gráfico 27– Custo de materiais 

 
         Fonte: Próprio autor (2016). 
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Gráfico 28– Custo de terceirizados 

 
         Fonte: Próprio autor (2016). 

 

Gráfico 29 – Custo total 

 
          Fonte: Próprio autor (2016). 
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Gráfico 30– Valor médio do custo total 

 
                   Fonte: Próprio autor (2016). 

 

As obras que contemplam o sistema 4 possuem: 

o Valor médio do custo da mão de obra por metro quadrado: R$ 65,53 

o Valor médio do custo dos materiais por metro quadrado: R$ 150,05 

o Valor médio do custo dos terceirizados por metro quadrado: R$ 44,41 

o Valor médio do custo total por metro quadrado: R$ 259,98 

 

4.2 Análise direta global dos custos  
 

O gráfico 37 apresenta uma comparação entre as medias dos custos diretos totais dos 

3 sistemas abordados neste trabalho, pode-se observar que o sistema 1 é o mais caro com 

media de R$ 275,51 por metro quadrado, em segundo o sistema 4 com R$ 259,98 por metro 

quadrado e o por fim o sistema 3 com média de R$ 242,99 por metro quadrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

58% 

17% 
Valor médio do custo total por m2 

MDOMateriaisTerceirizados



60  

 

Gráfico 31– Média dos custos totais dos sistemas 

 
Fonte: Próprio autor (2016). 

 

A tabela a seguir mostra a média por sistema da taxa de forma de vigas e pilares, taxa 

de aço II e a taxa de concreto: 

 

Tabela 7– Média das taxas de consumo para cada sistema Sistemas Taxa de forma, vigas e pilares  Taxas de aço geral Taxa de concreto Sistema 1 1,14 107,43 0,22 Sistema 3 0,65 87,4 0,24 Sistema 4 1,04 102,43 0,21 
Fonte: Próprio autor (2016). 

 

O sistema o qual se consume mais concreto é o sistema 3, laje lisa maciça protendida, 

já que suas dimensões são totalmente preenchidas por concreto, diferentemente da laje 

nervurada.  

O sistema que apresenta o maior consumo de aço é o sistema 1, laje nervurada com 

vigas faixas protendidas, com a media da taxa de aço II sendo 22% maior do que a taxa do 

sistema 3, laje lisa maciça, isso acontece devido ao fato que as vigas do sistema 1, por serem 

faixas, têm uma geometria desfavorável do ponto de vista do braço de alavanca, demandando 

assim uma maior área de aço para o elemento. Apesar do sistema 3 ser o maior consumidor 

de concreto, a diferença de consumo entre este sistema e os demais não é tão grande, fazendo 

com que o concreto, que é o material mais caro, não faça uma diferença significativa no preço 

final desta análise. O sistema 1 também é o que apresenta o maior grau de dificuldade em se 

 R$220,00  R$230,00  R$240,00  R$250,00  R$260,00  R$270,00  R$280,00
Sistema 3
Sistema 1
Sistema 4

Custos totais diretos m2 
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executar, tendo como media da taxa de forma de vigas e pilares 1,14 quase o dobro do 

sistema 3. Tais resultados refletem diretamente no custo total por metro quadrado mostrado 

mais acima. Com exceção do custo médio da MDO por metro quadrado, as outras duas 

médias de taxas do sistema 1 se mostraram as mais onerosas, sendo o custo do material por 

metro quadrado a taxa com maior grandeza.  

Assim ao final da 1° análise de custos, levando em conta somente os custo diretos, 

temos que a laje nervurada com vigas faixas (sistema 1)  é o sistema mais oneroso entre os 

abordados. 

 

4.3 Análise indireta dos custos por sistema 
 

 Para realizar a análise indireta dos custos inerentes a cada um dos sistemas precisamos 

primeiramente estabelecer quais itens serão levados em conta em cada uma das alternativas 

estruturais. Como já citado antes, o impacto do melhor ou pior aproveitamento do pé direito 

na estrutura ainda será o critério principal desta análise.  

A norma de desempenho para edificações residenciais (NBR 15575-1,2013) define o 

pé direito mínimo como a distância livre entre a superfície do piso e a superfície do teto de 

uma habitação e que tal valor deve no mínimo igual a 2,50 metros. Considerando um 

empreendimento onde seja utilizado laje nervurada e vigas faixa com distância entre a 

nervura e sua superfície superior de 26 centímetros, o construtor deve deixar livre entre o 

acabamento de gesso e a nervura cerca de 8 a 9 centímetros para o posicionamento de 

eletrodutos e fiação, considerando o acabamento de gesso temos 10 centímetros, mais 5 

centímetros de contra piso, totalizando 41 centímetros e tendo uma distância entre pisos de 

2,91 metros, como podemos ver na figura 7. 
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Figura 7: Laje nervurada com pé direito mínimo exigido pela norma de desempenho 

 
                                    Fonte: Próprio autor (2016). 

 

Nas lajes nervuradas há a necessidade de um maior pé direito por parte do construtor 

em relação à laje maciça lisa, já que o acabamento de gesso necessita de uma determinada 

espessura livre para ser devidamente aplicado sobre toda a laje, isso se a estrutura utilizar 

apenas vigas faixas, caso haja a presença também de vigas altas ao longo da laje o pé direito 

deverá ser aumentado também para “esconder” as vigas altas presentes. Logo, deverá existir 

um acréscimo na quantidade de material empregado nos revestimentos externos, nas 

divisórias internas e na alvenaria de vedação devido ao acréscimo de altura. O objetivo de se 

realizar tal acréscimo no pé direito pode ser justificado pelo melhor aproveitamento do layout 

da edificação por parte do usuário, já que caso não haja tais alterações o usuário da estrutura 

perdera parte da área útil de sua moradia.  

A fiação e os eletrodutos devem ser deixados à espera antes da aplicação do gesso, 

havendo assim um acréscimo e também a necessidade de profissionais para execução de tal 

serviço. É indispensável à aplicação de forro de gesso em lajes nervuradas para que as 

nervuras não fiquem aparentes após a estrutura pronta, em empreendimentos que utilizam laje 

lisa maciça o forro de gesso também deve ser aplicado para o embutimento dos eletrodutos 

provenientes da instalação elétrica ou caso se deseje modificar algum ponto de luz futuro sem 

que haja necessidade de perfurar a laje, além do que, o gesso oferece um melhor acabamento 

final para a estrutura. 

Assim para os sistemas 1 e 4, que utilizam laje nervuradas, todos os custos indiretos 

devem ser considerados devido ao aumento de materiais causada pelo maior pé direito, já o 
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sistema 3, laje lisa maciça acarretará somente o forro de gesso como custo indireto por 

motivos já citados neste trabalho. 

Dessa maneira, devemos adicionar em cada um dos sistemas os seguintes custos 

indiretos: 

Tabela 8– Fatores indiretos a serem considerados em cada sistema  SERVIÇOS Sistema 1 Sistema 3 Sistema 4 Revestimentos externos  x   x Divisórias internas x   x Forro de gesso x x x Alvenaria de vedação x   x Fiação x   x Eletroduto x   x 
                 Fonte: Próprio autor (2016). 

 

Nota-se que o forro de gesso deve ser considerado em todos os sistemas, no entanto ao 

se tratar de uma comparação não há a necessidade de levar em conta o mesmo custo para os 

três sistemas, assim optou-se por desconsiderar tal item como um custo indireto.  

Assim, ao adicionarmos os custos indiretos aos respectivos sistemas obtemos novos 

custos totais, com exceção do sistema 3 que não sofre alteração. 

 

Gráfico 32 – Média dos custos totais (diretos + indiretos) 

 
           Fonte: Próprio autor (2016). 
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Como esperado, o sistema 1 continua como o mais oneroso entre os 3 sistemas 

abordados neste trabalho, com custo total de R$ 303,96, enquanto o sistema 4 apresentou 

R$ 288,43 e o sistema 3 com R$ 242,99. Os custos indiretos representaram um aumento de 

10% sobre o custo direto do sistema 1 e de 11% para o sistema 4. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A totalidade dos custos de um empreendimento envolvem diversas variáveis que 

fogem ao campo deste estudo acadêmico, e que por isso não foram abordadas neste trabalho. 

Custos relacionados à mão de obra empregada, por exemplo, podem variar significativamente 

de acordo com a região e o aquecimento do mercado, distorcendo os valores orçados. 

Procurou-se, portanto, desenvolver um estudo comparativo.  

Conforme objetivo principal deste trabalho, o desenvolvimento de um estudo capaz de 

fornecer dados comparativos entre os três sistemas estruturais propostos, nos revela que, 

embora a laje nervurada ofereça um consumo mais racionalizado de concreto frente aos 

métodos convencionais através dos espaços vazios proporcionados pelas formas, e a 

protensão proporcione um desempenho satisfatório para uma laje esbelta sem consumos 

excessivos de concreto, tais benefícios ainda não são suficiente para tornar o custo da 

estrutura mais atrativo, já que devido a presença de vigas chatas ao longo da estrutura, há um 

maior consumo de aço nos elementos, além do que há um grau de dificuldade na estrutura de 

laje nervurada com viga chata que torna a execução do elemento mais dispendioso perante a 

alternativa com laje maciça. A presença de vigas altas em conjunto com vigas chatas eleva a 

dificuldade de execução da estrutura ainda mais, exatamente devido ao aumento de recortes 

na estrutura. Assim a estrutura com laje nervurada mostrou-se mais dispendiosa, tanto 

avaliando os custos diretos como indiretos, e mais difícil de executar-se perante a alternativa 

da laje maciça. 

Observou-se que a distância entre os pisos de um empreendimento é um fator bastante 

importante no levantamento do valor ofertado do empreendimento pelo construtor e também 

para o cliente final, que procura aproveitar de melhor maneira a área do seu apartamento. 

Assim, os valores indiretos acarretados pela necessidade de um maior pé direito não são 

levados em conta no valor da estrutura. Vale lembrar que este trabalho se direciona aos 

empreendimentos da classe B que priorizam a flexibilidade do layout, já que 

empreendimentos de outras classes podem vir a priorizar o valor final do empreendimento. 

Embora pague mais caro, o construtor de um empreendimento da classe B procura uma maior 

flexibilidade do layout do seu empreendimento. 

Finalmente, fica claro que a análise econômica comparativa entre sistemas estruturais 

proporciona dados que podem ser determinantes na escolha da solução estrutural adotada, 

podendo garantir ou comprometer a viabilidade do projeto. Em cenários de crise, como o que 

estamos vivenciando atualmente no mercado imobiliário nacional, esse tipo de avaliação 
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torna-se ainda mais importante, merecendo maior atenção por parte de escritórios de projetos 

e construtoras, haja vista que a competitividade das empresas passa diretamente pela redução 

de custos e otimização dos projetos. 
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ANEXOS A – Planilha de dados  

 
Fonte: Fornecido pela empresa Impacto Protensão LTDA  

SERVENTE MEIO PROFISSIONAL PROFISSIONAL ENCARREGADO METRE DE OBRA TOTAL

1 SISTEMA 4 7,00 6,00 17,00 2,00 0,50 32,50 564,55 7,0

2 SISTEMA 3 8,00 4,00 11,00 0,00 1,00 24,00 663,89 X 7,0

3 SISTEMA 1 7,00 9,00 12,00 2,00 1,00 31,00 580,38 X 7,0

4 SISTEMA 1 8,00 10,72 11,72 2,00 1,00 33,44 580,16 X 7,0

5 SISTEMA 3 2,00 10,00 18,00 1,50 0,50 32,00 707,00 6,0

6 SISTEMA 3 1,00 11,00 18,00 1,50 0,50 32,00 707,00 6,0

7 SISTEMA 1 5,47 4,38 11,92 1,30 0,67 23,73 402,54 X 7,0

8 SISTEMA 4 6,00 5,00 19,00 2,00 0,50 32,50 622,52 7,0

9 SISTEMA 1 5,00 3,35 6,99 1,20 0,67 17,22 270,73 X 6,0

10 SISTEMA 1 4,57 3,25 7,42 1,14 0,67 17,05 270,73 X 7,0

11 SISTEMA 1 12,00 9,00 20,00 1,00 0,50 42,50 496,50 X 7,0

12 SISTEMA 4 4,00 10,00 16,00 1,50 1,00 32,50 391,38 X 7,0

13 SISTEMA 1 4,00 8,00 15,00 2,00 1,00 30,00 385,59 6,5

14 SISTEMA 1 4,00 4,00 5,00 0,00 1,00 14,00 297,65 10,0

15 SISTEMA 4 1,00 1,00 9,00 2,00 0,50 13,50 365,00 1,8

16 SISTEMA 4 9,00 12,00 13,00 1,50 1,00 36,50 307,68 X 5,0

17 SISTEMA 1 3,00 1,00 3,00 2,00 1,00 10,00 196,15 6,0

18 SISTEMA 4 3,00 1,00 9,00 2,00 0,50 15,50 474,71 1,4

19 SISTEMA 1 3,43 7,43 7,57 1,71 1,00 21,14 257,69 7,0

OBRA
MÃO DE OBRA

SISTEMA ÁREA CICLO DA LAJESISTEMA MODULAR



70  

 

 

 
Fonte: Fornecido pela empresa Impacto Protensão LTDA    

ESCADAS LAJES VIGAS PILARES TOTAL ESCADAS LAJES VIGAS PILARES TOTAL VIGAS PILARES

na arm. Positiva 2.371,75 2.961,05 3.409,42 8.742,22 3,14 29,04 38,62 27,44 98,24 397,21 226,42 258,20 3,0 2,5

354,78 1.435,73 2.409,00 4.980,53 9.180,04 6,84 8,77 102,52 25,74 143,87 2112,46 119,54 240,88 3,0 4,0

82,93 1.358,33 3.053,54 4.486,36 8.981,16 1,48 30,67 61,09 21,63 114,87 1.523,72 191,85 230,92 3,0 2,7

83,07 1.386,60 3.222,54 4.380,44 9.072,64 1,48 30,67 61,09 21,38 114,62 1.523,00 190,95 230,92 3,0 2,5

na arm. Positiva 1.308,71 2.538,71 6.691,92 10.539,33 5,72 11,10 112,90 43,82 173,54 2.063,47 141,40 358,81 3,5 3,7

na arm. Positiva 1.308,71 2.538,71 6.691,92 10.539,33 5,72 11,10 112,90 43,82 173,54 2.063,47 141,40 358,81 3,5 3,7

94,39 2.773,00 2.207,26 1.608,92 6.683,57 1,67 31,03 33,13 23,43 89,26 730,65 230,38 209,38 3,0 2,4

na arm. Positiva 4.098,75 2.502,00 4.621,74 11.222,49 2,47 26,28 74,64 27,88 131,27 459,69 258,18 250,66 3,0 2,7

225,30 1.629,00 1.441,26 2.388,58 5.684,15 1,66 19,30 20,79 18,13 59,88 368,86 161,52 153,95 3,5 2,6

225,30 1.629,00 1.441,26 2.388,58 5.684,15 1,66 19,30 20,79 17,45 59,20 368,86 161,52 153,95 3,0 2,3

109,00 5.475,00 2.422,00 2.589,00 10.595,00 1,50 37,70 31,90 29,50 100,60 504,36 389,93 229,83 3,0 1,7

1,96 2.981,50 1.696,50 2.441,06 7.121,02 2,29 21,38 35,77 22,65 82,08 320,49 222,51 193,19 3,0 1,7

na arm. Positiva 1.932,00 2.312,00 3.211,35 7.455,35 2,18 23,42 49,14 19,85 94,59 575,52 321,00 160,53 3,2 2,0

69,00 2.524,00 915,00 3.007,15 6.515,15 1,86 23,87 24,35 22,32 72,40 489,95 226,85 193,44 2,1 2,1

81,96 3.765,71 1.322,10 3.381,46 8.551,23 1,47 15,24 39,56 26,14 82,41 0,00 217,13 233,50 1,8 2,3

1,98 1.891,00 1.887,00 2.354,72 6.134,70 1,98 19,87 26,98 20,85 69,68 388,75 199,26 195,84 4,2 1,7

151,75 3.212,93 917,05 1.708,22 5.989,95 1,31 11,93 18,60 15,10 46,94 122,46 114,83 139,40 3,5 3,3

88,09 6.000,00 1.799,05 4.067,38 11.954,52 1,46 24,10 50,74 21,85 98,15 278,21 267,97 198,80 1,4 2,0

145,36 2.457,60 1.630,50 2.023,96 6.257,42 1,07 24,02 23,42 16,80 65,30 599,50 176,84 153,20 3,0 1,7

LAJES POR MÊS PRODUTIVIDADE 
AÇO CONCRETO FORMAS

CP190
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Fonte: Fornecido pela empresa Impacto Protensão LTDA     

15,49 0,174 0,704 0,858 56,58R$                                   121,53R$                   35,83R$                                 213,94R$                         

13,83 0,217 3,182 0,543 23,68R$                                   153,73R$                   42,26R$                                 219,67R$                         

15,47 0,198 2,625 0,728 35,36R$                                   148,84R$                   39,86R$                                 224,07R$                         

15,64 0,198 2,625 0,727 37,51R$                                   149,39R$                   39,78R$                                 226,68R$                         

14,91 0,245 2,919 0,708 38,84R$                                   163,91R$                   49,26R$                                 252,01R$                         

14,91 0,245 2,919 0,708 38,95R$                                   163,91R$                   49,26R$                                 252,12R$                         

16,60 0,222 1,815 1,092 58,14R$                                   151,99R$                   47,44R$                                 257,58R$                         

18,03 0,211 0,738 0,817 52,36R$                                   143,12R$                   43,12R$                                 238,60R$                         

21,00 0,221 1,362 1,165 53,01R$                                   164,64R$                   47,88R$                                 265,53R$                         

21,00 0,219 1,362 1,165 61,83R$                                   163,89R$                   47,34R$                                 273,05R$                         

21,34 0,203 1,016 1,248 55,30R$                                   156,81R$                   44,44R$                                 256,55R$                         

18,19 0,210 0,819 1,062 82,37R$                                   144,29R$                   44,65R$                                 271,32R$                         

19,33 0,245 1,493 1,249 72,65R$                                   166,61R$                   53,81R$                                 293,07R$                         

21,89 0,243 1,646 1,412 64,60R$                                   177,81R$                   54,73R$                                 297,13R$                         

23,43 0,226 0,000 1,235 47,94R$                                   161,45R$                   49,42R$                                 258,80R$                         

19,94 0,226 1,263 1,284 79,35R$                                   160,96R$                   49,96R$                                 290,27R$                         

30,54 0,239 0,624 1,296 32,11R$                                   200,50R$                   52,89R$                                 285,50R$                         

25,18 0,207 0,586 0,983 50,53R$                                   168,91R$                   43,46R$                                 262,91R$                         

24,28 0,253 2,326 1,281 55,54R$                                   197,58R$                   55,87R$                                 309,00R$                         

TAXA DE FORMA TAXA DE CONCRETO TAXA DE AÇO CA TAXA DE CORDOALHA CUSTO DE MÃO DE OBRA CUSTO MATERIAIS CUSTO TERCEIRIZADOS CUSTO TOTAL(direto)
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Fonte: Fornecido pela empresa Impacto Protensão LTDA 

Revestimentos Exteros R$/m2 Divisorias Internas Alvenaria de Vedação Fiação Eletroduto

6,750 3,170 2,560 13,590 2,380 239,55R$                                             

- - - - - 228,72R$                                             

6,750 3,170 2,560 13,590 2,380 266,03R$                                             

6,750 3,170 2,560 13,590 2,380 269,47R$                                             

- - - - - 250,06R$                                             

- - - - - 250,17R$                                             

6,750 3,170 2,560 13,590 2,380 283,11R$                                             

6,750 3,170 2,560 13,590 2,380 264,42R$                                             

6,750 3,170 2,560 13,590 2,380 291,32R$                                             

6,750 3,170 2,560 13,590 2,380 298,40R$                                             

6,750 3,170 2,560 13,590 2,380 306,14R$                                             

6,750 3,170 2,560 13,590 2,380 295,64R$                                             

6,750 3,170 2,560 13,590 2,380 317,88R$                                             

6,750 3,170 2,560 13,590 2,380 322,35R$                                             

6,750 3,170 2,560 13,590 2,380 305,57R$                                             

6,750 3,170 2,560 13,590 2,380 314,74R$                                             

6,750 3,170 2,560 13,590 2,380 326,22R$                                             

6,750 3,170 2,560 13,590 2,380 310,67R$                                             

6,750 3,170 2,560 13,590 2,380 358,67R$                                             

CUSTO TOTAL(direto + indireto)
CUSTOS INDIRETOS
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ANEXO B – Projeto de Forma da obra 02  

 
Fonte: Fornecido pela empresa Impacto Protensão LTDA  
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ANEXO C – Projeto de Forma das obras 03 e 04  

 
                                                           Fonte: Fornecido pela empresa Impacto Protensão LTDA 
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ANEXO D – Projeto de Forma das obras 05 e 06  

 
Fonte: Fornecido pela empresa Impacto Protensão LTDA  
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ANEXO E – Projeto de Forma das obras 07, 09 e 10  

 
                                                              Fonte: Fornecido pela empresa Impacto Protensão LTDA 
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ANEXO F – Projeto de Forma da obra 11  

 
           Fonte: Fornecido pela empresa Impacto Protensão LTDA   
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ANEXO G – Projeto de Forma das obras 12 e 16  

 
Fonte: Fornecido pela empresa Impacto Protensão LTDA    
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ANEXO H – Projeto de Forma da obra 14  

 
Fonte: Fornecido pela empresa Impacto Protensão LTDA  
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ANEXO I – Projeto de Forma das obras 15 e 18  

 
                                                   Fonte: Fornecido pela empresa Impacto Protensão LTDA  
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ANEXO J – Projeto de Forma da obra 17  

 
                     Fonte: Fornecido pela empresa Impacto Protensão LTDA 
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ANEXO K – Projeto de Forma da obra 19  

 
                      Fonte: Fornecido pela empresa Impacto Protensão LTDA 


