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Etapas de orçamento 
 
O processo orçamentário é composto por 4 etapas. São elas: 
 
Etapa 1: Compra do terreno  
 Estudo de viabilidade para compra do terreno. 

 
Etapa 2: Desenvolvimento do produto 
 Orçamento para validação do produto 

 
Etapa 3: Lançamento do produto 
 Orçamento de viabilidade 

 
Etapa 4: Início da obra 
 Orçamento executivo 

 
 
Para elaboração dos orçamentos nas diversas etapas mencionadas anteriormente são necessários 
pré-requisitos mínimos para que seja possível mensurar um custo assertivo do empreendimento. 
 
 

 
 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS / PRÉ-REQUISITOS 
 
 ESTUDO DE MASSA (PLANTA TIPO, CORTE ESQUEMÁTICO, PLANTA DE SITUAÇÃO) 

 SONDAGEM 

 PLANIALTIMÉTRICO 

 PADRÃO DE ACABAMENTO / OBRA DE REFERÊNCIA 

 QUADRO DE ÁREAS / EQUIVALÊNCIAS 

 CRONOGRAMA PRELIMINAR 

 PARECER TÉCNICO FUNDAÇÕS E CONTENÇÕES 
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INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS / PRÉ-REQUISITOS 
 
 PLANTA PAVIMENTO TIPO E CORTE ESQUEMÁTICO, PLANTA  DO PAV. TÉRREO, 

SUBSOLOS E SOBRESSOSOS; 

 SONDAGEM 

 PLANIALTIMÉTRICO 

 PADRÃO DE ACABAMENTO / OBRA DE REFERÊNCIA 

 QUADRO DE ÁREAS / EQUIVALÊNCIAS 

 CRONOGRAMA PRELIMINAR 

 PARECER TÉCNICO FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

 
 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS / PRÉ-REQUISITOS 
 
 PROJETOS PRÉ-EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ESTRUTURA (FORMAS) 

 CONSUMOS DO CALCULISTA (CONCRETO, AÇO E FORMA) 

 PROJETO PRÉ-EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

 PROJETO PRÉ-EXECUTIVO DE PAISAGISMO 

 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

 CRONOGRAMA PRELIMINAR 

 MEMORIAL DE VENDAS E ACABAMENTOS 

 IMAGENS DE DIVULGAÇÃO / VENDAS 

 PREMISSAS DE LOGÍSTICA 
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INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS / PRÉ-REQUISITOS 

 PROJETOS LIBERADOS PARA OBRA OU EXECUTIVOS (TODAS AS DISCIPLINAS) 

 CRONOGRAMA DIRETOR / CRONOGRAMA DESAFIO 

 MEMORIAL DE VENDAS E ACABAMENTOS 

 IMAGENS DE DIVULGAÇÃO / VENDAS 

 PROJETO DE LOGÍSTICA 

Estrutura do orçamento 
 
A estrutura orçamentária está dividida em 4 grupos: 
 
Grupo 1: Despesas indiretas (custos fixos / canteiro) 
Grupo 2: Preparo do terreno e contenções 
Grupo 3: Despesas da torre 
Grupo 4: Despesas da implantação 
 

Despesas indiretas (custos fixos / canteiro) 
 
Considera-se neste grupo todas as despesas indiretas da obra, tais como: projetos, consultorias, 
canteiro, tapumes, equipamentos e ferramentas, consumos, equipe de obra, vigilância, etc. 
 

Preparo do terreno e contenções 
 
Considera-se neste grupo toda demolição, terraplenagem, rebai-
xamento de lençol e estruturas de contenção (paredes diafragma, 
muros de arrimo, prancheamento, cortinas com perfis metálicos, 
tirantes, solo grampeado, etc.).  
 
  

02. PREPARO DO TERRENO
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Despesas da torre 
 
Considera-se neste grupo todos os serviços e 
materiais para execução da torre desde os aca-
bamentos de piso do 1º pavimento tipo até o 
ático, ou seja: pavimentos tipos, apartamentos 
duplex, barrilete, caixa d’água e cobertura.  
 
A projeção do pavimento tipo nos pisos dos 
subsolos, sobressolos e térreo será considerada 
no orçamento da implantação.  
 
Giardinos1 do 1º pavimento tipo serão conside-
rados no orçamento da torre, exceto a estrutura 
de concreto deste piso, que deverá ser conside-
rada no orçamento da implantação. 
 
Nota 1: Giardino ou Garden: são apartamentos que ficam 
no térreo ou 1º pavimento do prédio e possuem quintal 
ou jardim 
 

Despesas da implantação 
 
Considera-se neste grupo todos os itens que 
não fizerem parte da torre inclusive os itens 
que estiverem na projeção do tipo nos pavi-
mentos do embasamento (subsolos, 
sobressolos e térreo).  São eles: térreo interno 
e externo, muros/gradis de fechamento do ter-
reno, equipamentos e edificações do térreo 
(ex.: portaria, edifício garagem, churrasqueira, 
etc.) e subsolos (inclusive na projeção da tor-
re) além da fundação (estacas e blocos e 
baldrames) de toda obra (inclusive na projeção 
da torre). 
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Critérios para levantamento quantitativo 
Conceitos básicos 
 
Perímetro  
 
É a medida do comprimento de um contorno, é a soma das medidas dos lados. A unidade de 
medida é metro (m). Exemplos: 

 
 
Fórmulas:  
  Figura 1: P= a + a + b + b 
  Figura 2: P= a + a + a + a 
  Figura 3: P= 2πr 
 
Área 
 
É a medida de uma superfície. A unidade de medida é metro quadrado (m²). Exemplos: 

 
 
Fórmulas:  
  Figura 4: A= a x b 
  Figura 5: A= a² 
  Figura 6: A= π x r² 
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Volume 
 
É a medida ocupada por um corpo no espaço. A unidade de medida é metro cúbico (m³). 
Exemplos: 

 
Fórmulas:  
  Figura 7: V= (a x b) x c 
  Figura 8: V= a³ 
  Figura 9: V= (π x r²) x h 

Movimento de terra (escavação e reaterro) 
 
Conceitos 
 
 Escavação mecânica: utilizada na retirada de grandes volumes de terra; 
 Escavação manual: utilizada na retirada de pequenos volumes de terra; 
 Escavação subestrutural: escavações realizadas após execução de elementos construtivos 

locais; 
 Aterro compactado (com ou sem importação de terra): áreas que receberão volume de terra; 
 Reaterro compactado (com ou sem importação de terra): aterros de áreas escavadas após 

execução de elementos; 
 Corte / aterro por compensação: volumes de corte e aterros são somados, o material de corte 

é utilizado para aterro; 
 Bota fora de material escavado: volume excedente retirado da obra e depositado em “bota-

fora”. 
 
Considerações para levantamento 
 
Considerar as quantidades do calculista quando houver Projeto de Terraplenagem. 
Na ausência do Projeto de Terraplenagem, calcular o volume de escavação com base nos níveis 
Levantamento Planialtimétrico e no Projeto de Arquitetura onde constarão cotas e níveis de im-
plantação. 
A cota de escavação será a cota de nível do último piso acrescida de no mínimo 50 cm, previsão 
da cota de fundo dos blocos e baldrames.  
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Drenagem superficial do subsolo 
 
Conceitos 
 
 Drenagem: utilizada para remoção de águas que geram prejuízo à estrutura. 
 Drenagem tipo “espinha-de-peixe”: sistema de drenagem, com ou sem tubos, usada em 

série, dispondo-se obliquamente a um eixo longitudinal. 
 

 
Considerações para levantamento 
 
Na ausência do Projeto de Drenagem, estimar os itens considerando o sistema “espinha-de-peixe”: 
 
 Distância entre os eixos longitudinais: 10m; 
 Distância entre os eixos dos ramais: 2m; 
 Comprimento dos ramais oblíquos: 4m; 
 Caixas de inspeção de 0,60x0,60x0,60m: a cada 20m nos eixos longitudinais. 

 

Contenção 
 
Conceitos 
 
Função de conter um determinado maciço de terra que possa vir a desmoronar.  
 
 Parede Diafragma: utilizada quando as escavações internas de uma obra interceptam o 

lençol freático e materiais arenosos; 
 Cortina: estrutura feita de concreto armado, instalada entre os perfis metálicos cravados 

que recebem a tração de tirantes para contenção de terrenos. Podem ser pré-moldadas ou 
moldadas in loco; 

 Perfil Metálico: utilizado junto às divisas do terreno a ser escavado; 
 Tirante: elementos lineares capazes de transmitir esforços de tração entre suas extremi-

dades. Trecho ancorado é o coberto e o trecho livre é aquele que liga o bulbo à cabeça de 
ancoragem. 

 
Considerações para levantamento 
 
Quantidades conforme projetos específicos, ou dimensionamento do calculista. 
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Fundação direta 
 
Para escavações considerar adicional de altura e adicional de largura (mínimo 50 cm), quando o 
serviço de terraplenagem não estiver na cota de fundo dos blocos e baldrames. 
 
Blocos e baldrames 
 

 
Cálculo dos serviços: 
 

 
 
Blocos para 3 estacas 
 

 
Cálculo dos serviços: 
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Sapata cônica 
 

 
 
Cálculo dos serviços: 
 

 
 
Sapata corrida 
 

 
 
Cálculo dos serviços: 
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Radier 
 

 
 

Cálculo dos serviços: 
 

 
 

Fundação profunda 
 
Tubulões 
 

  



 

13 
 

Cálculo dos serviços:  

 
 

Observações 
 
 Serviço de escavação do fuste: comprimento total do tubulão do topo até o fundo da base. 
 Volume de escavação: o volume de escavação feito com ar comprimido deve ser dividido 

em três categorias (1º, 2º e 3º categoria). 
 Concreto: considerar volume real de concreto 
 Bota-fora: considerar volume de concreto + 30% de empolamento. 
 Para tubulões executados a ar comprimido, considerar encamisamento com camisas de 

concreto ou aço. Para o caso de camisas de concreto, a mão de obra (cravação camisa, 
abertura e concretagem da base) será feita manualmente com ar comprimido. Para o ca-
so de camisas de aço a cravação será feita a céu aberto com auxílio de bate estacas e a 
abertura e concretagem do tubulão serão feitas com ar comprimido. 

 Quando não existirem projetos, somente estimativa, considerar 10% a mais nas quanti-
dades de escavação e concreto. 

Estrutura 
 
Lajes 
 
Quantidades de serviços conforme projetos ou estimadas pelo calculista. Poderão ser moldadas in 
loco ou pré-moldada. 
  

Laje moldada “in loco”: 
Forma – m² = ∑ (áreas de fundo + áreas laterais)  
Laje nervurada considerar área de projeção da laje 
Concreto – m³ = comprimento x largura x altura 
Para lajes nervuradas moldadas in loco (forma tipo “caçamba”) verificar volume de con-
creto conforme seção das formas, que são fornecidas pelo fabricante. 
Armação – kg = quantidade fornecida em projeto. 

  
Laje pré-moldada: 
Laje – m² = área de projeção 
Concreto – m³ = volume de concreto para capeamento. 
Armação – kg = quantidade de aço para armação complementar da laje (negativa) forne-
cida em projeto ou pelo fabricante.  
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Pilares 
 
Verificar cota de início e término do pilar no corte da estrutura. 
Considerar como largura a menor dimensão da seção, e comprimento a maior dimensão 
Forma – m² = ∑ área das laterais; Obs. analisar execução em 2 ou 4 lados do pilar 
Concreto – m³ = área de seção x altura 
Armação – kg = conforme projetos 
 
Vigas 
 
Para dimensionamento de forma e concreto não descontar largura (ou altura) da laje. 
Forma – m² = ∑área das laterais + área dos fundos 
Concreto – m³ = área de seção x altura 
Armação – kg = conforme projetos 
 

Alvenarias e fechamentos 
 
A quantificação de serviços é feita em planta, e as quantidades de materiais são diferentes de mão 
de obra, por utilizarem critérios específicos. 
Levantamento em projetos conforme planta e cortes. Deverão ser consultados projetos de estrutu-
ras para verificação de altura das vigas e comprimento dos pilares a serem descontados. 
 
Critérios de medição 
 
Área = comprimento x altura, descontando-se vãos conforme critério abaixo: 
 Mão de obra:  
   Vãos com área < 2,00 m² não descontar; 
   Vãos com área > 2,00 m² e < 4,00 m² deve-se descontar 50% do vão; 
   Vãos > 4,00 m² descontar toda área do vão. 
Material: 
   Descontar vão total; 
Observações 
 
Verificar a existência de enchimentos para paredes hidráulicas das áreas de serviço, cozinha e ter-
raço gourmet. 
 

Impermeabilização 
 
Subsolos, sobressolos e térreo 
 
Piso de estacionamento – sobre laje ou terra, quando em área coberta não impermeabilizar. 
Pisos em subsolos e rampas cobertas – Não impermeabilizar se o ambiente for vedado por janelas 
ou elemento vazado. Se o ambiente tiver aberturas (vãos sem esquadria), considerar 
impermeabilização em argamassa polimérica em todo o piso. 
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Cortinas – Considerar impermeabilização por cristalização, acrescer viradas de 15 cm no rodapé, 
utilizar manta drenante (tipo mac drein) em todo o perímetro das cortinas ( do lado externo quando 
possível). 
Poço dos elevadores – impermeabilização total do trecho enterrado com argamassa polimérica; 
Vestiários – Acrescer viradas de 30 cm em paredes, fazer a proteção mecânica com argamassa no 
traço 1:4, (toda área do vestiário deve ser impermeabilizada com argamassa polimérica, inclusive 
área das duchas. Na porta de entrada usar baguete com virada de cimento polimérico, vedando 
assim o piso de todo o ambiente. 
 
Piscinas 
 
Impermeabilização com manta asfáltica dupla tipo III 4 mm com proteção mecânica. Considerar 
piso, paredes e bordas da piscina. (Prever chapisco e emboco no item de revestimentos). 
 
Banheiro 
 
Impermeabilização total do piso, parede do box h=1,80 e no restante do banheiro rodapé h = 
0,30m, com argamassa polimérica e reforço em véu de poliéster no ralo e no encontro da parede 
com a laje. 
 
Lavabo 
 
Impermeabilização total do piso e boca de ralo, e rodapé h=30 cm, com argamassa polimérica e 
reforço em véu poliéster no ralo e no encontro da parede com a laje. 
 
Área de serviço / terraço técnico 
 
Impermeabilização total do piso e boca de ralo, e rodapé h=30 cm, com argamassa polimérica e 
reforço em véu poliéster no ralo e no encontro da parede com a laje. 
 
Terraço Gourmet (coberto) 
 
Impermeabilização total do piso e boca de ralo, e rodapé h=30 cm, com argamassa polimérica e 
reforço em véu poliéster no ralo e no encontro da parede com a laje. 
 
Cozinha 
 
Não impermeabilizar 
 
Barrilete 
 
Considerar impermeabilização com argamassa polimérica com virada de 40 cm. Utilizar proteção 
mecânica com argamassa no traço 1:3. 
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Caixa d’água em concreto armado 
 
Impermeabilização com resina acrílica termoplástica no piso e parede e impermeabilização com 
poliuretano bi componente no teto do reservatório. 
 
Circulação externa / floreiras 
 
Impermeabilização pelo sistema manta asfáltica simples. 
 
Lajes descobertas 
 
Impermeabilização pelo sistema manta asfáltica simples. 

Louças, metais e tampos 
 
Louças e metais 
 
Considerar os conjuntos de fixação, metais e outros acessórios para instalação das louças em com-
posições separadas. Somente as carenagens devem entrar na composição das torneiras de 
lavatórios e cozinha. 
O serviço de instalação das louças e metais não precisa ser acrescido, pois o preço está incluso na 
mão de obra das instalações hidráulicas. 
 
Tampos 
 
Os itens de tampos e bancadas deverão ser lançados em unidade no orçamento. Prever proteção 
após instalação.  

Revestimentos e acabamentos internos 
 
Parede 
 
Critério de medição:  
 
Área = comprimento x altura, descontando-se vãos conforme critério: 
 
Mão de obra:  
 
 Vãos com área < 2,00 m² não descontar; 
 Vãos com área > 2,00 m² e < 4,00 m² deve-se descontar 50% do vão; 
  Vãos > 4,00 m² descontar toda área do vão. 

 
Material: Descontar vão total; 
 
Chapisco + massa única (esp. 2 cm): considerar em locais onde será aplicada pintura (conforme 
memorial – áreas quentes), utilizar para qualquer tipo de bloco. 
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Chapisco + emboço (esp. 2 cm): considerar em locais onde será aplicada cerâmica (conforme 
memorial – áreas frias), utilizar para qualquer tipo de bloco. 
 
Chapisco rolado: considerar em estruturas (pilares e vigas) que receberão revestimento em gesso. 
 
Gesso: nas áreas revestidas de gesso não será aplicado chapisco rolado, somente nas vigas e 
pilares.  Sempre utilizar critério de medição de mão de obra para quantificação deste serviço. 
 
Pintura: considerar critério de desconto de vãos conforme mão de obra para paredes. 
 
Piso 
 
Critério de medição: 
 
 Área em planta por metro quadrado colocado inclusive nos vãos de portas, passagens 

onde não existam soleiras. 
 Vãos em geral para grelhas, alçapões não deverão ser descontados. 

 
Preparo de piso: 
 
 Piso de concreto armado (e= 15 cm) – lastro armado com tela dramix aplicado sobre 

terra. 
 Contra piso cimentado (e= 4 cm) – aplicado sobre lastro ou laje de concreto. 
 Contra piso autonivelante (e=5cm) – aplicado sobre laje de concreto. 
 Escadas – piso cimentado (e= 2 cm). Caso a escada seja em pré-moldado, não considerar 

piso cimentado. 
 
 Acabamentos de Pisos: Conforme memorial de acabamentos. 
 
Soleiras: quantidade por comprimento (m)  e conforme especificações de largura em projeto. A 
colocação será medida por unidade. 
 
As especificações serão seguidas conforme caderno de diretrizes de projeto, onde especificam 
ambientes internos do tipo com baguetes e soleiras em portas. 
 
Terraços e varandas: verificar cortes e detalhes dos ambientes, caso haja. 
 
Peitoris em janelas: verificar especificações de projeto, para ver se as mesmas serão moldadas no 
local, pré-moldada ou em pedra natural. 
 
Teto 
 
Critério de medição: 
 
 Área em planta. 
 Nos projetos deverão constar todas as especificações. 
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Informações adicionais: 
 
 Tipo de forro rebaixado: grandes áreas deverão ter forro acartonado e pequenas áreas 

com forro em placas ou conforme memorial descritivo; 
 Tabica: verificar o tipo (pintado ou convencional), não considerar tabica em banheiros; 
 Gesso liso sarrafeado e desempenado: considerar chapisco rolado (cimento, areia e 

aditivo para argamassa tipo Bianco da Otto Baumgart), a ser aplicado pelo gesseiro. 

Revestimentos e acabamentos externos 
 
Parede 
 
Quantificação: área de projeção das paredes, descontando-se vãos conforme critério: 
 
Mão de obra:  
 

 Vãos com área < 2,00 m² não descontar; 
 Vãos com área > 2,00 m² e < 4,00 m² deve-se descontar 50% do vão; 
 Vãos > 4,00 m² descontar toda área do vão. 

 
Material: Descontar vão total; 
 
Fachada: existem dois tipos de medição: pano e faixa. 
 
Faixa: quando uma das medidas em desenvolvimento for <= 50 cm, a quantificação deste será 
por comprimento, em metro; 
 
Pano: quando as duas medidas desenvolvidas são maiores que 50 cm, a quantificação será por 
área desenvolvida (m²), com critérios de medição definidos acima. 

Pintura 
 
Paredes internas e externas 
 
Área de projeção das paredes, descontando-se vãos conforme critério: 
 
 Material e Mão de obra: Considerar o critério adotado para mão de obra de revestimento 

das paredes; 
 
Esquadrias de madeira pintada 
 
 Considerar a área de vão luz multiplicado por 3; 
 Sem batente: considerar a área de vão luz multiplicado por 2; 
 Corrimão e Rodapé: considerar metragem linear; 
 Tipo Veneziana: considerar a área de vão luz multiplicado por 5.  
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Esquadrias de ferro 
 
 Esquadrias: área do vão luz multiplicada por 3. 
 Esquadrias tipo veneziana: área do vão luz multiplicada por 5 
 Corrimão: considerar metragem linear; 
 Guarda-corpo: considerar área multiplicada por 2; 
 Tubulação aparente: considerar metragem linear; 
 Rufo, calhas, mão francesa e escada marinheiro: considerar área multiplicada por 1. 

 Tomada de preços 
 
Existem 3 meios de se obter os preços que compõem o orçamento. São elas: 
 

 
 

Composição de preços unitários (CPU) 
 
Conceito 
 
Um conceito bem simples para entender o funcionamento dos CPU’s é o de Insumos vs. Serviços: 
 
Insumos 
 
Existem 3 tipos de insumos: 
 
 Material: pedra, areia, cimento, barra de aço, lata de tinta, folha de porta… 
 Mão-de-obra: pedreiro, servente, armador, pintor, carpinteiro, eletricista, gesseiro… 
 Equipamentos: furadeiras, lixadeiras, betoneira, rolo compactador… 

 
 

M
EI

O
S 

 

Área de  
suprimentos 

Cotação 
externa 

Pregão 
eletrônico 

De posse das especificações técnicas do material ou 
serviço solicitar cotação diretamente ao fornecedor. 
 

Os materiais e serviços que fazem parte da cesta básica da 
construção civil podem ser consultados diretamente na área 
de suprimentos através dos mapas de cotações e pedidos de 
compra do histórico de obras da empresa. 
 
Consulta de preços online através de sites especializados na 
construção civil  tais como  TCPO web PINI, 
Construcompras, entre outros. 
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Serviço  
 
É a combinação de um conjunto de insumos para entregar um “pacote de trabalho” mensurável. 
 

 
Exemplo: 
 
Composição de serviço para execução de 1m² de parede em alvenaria de vedação com a seguinte 
composição de insumos: 
 
 14 blocos cerâmicos de vedação (14x19x39cm) 
 24 kg de argamassa de assentamento 
 1,1 hora de servente 
 1,4 hora de pedreiro 

 
Se você tem o preço unitário de cada insumo, você terá o custo unitário de 1 m² do serviço: 
 
 Blocos cerâmicos de vedação (14x19x39cm) – R$ 1,81/unidade x 14 = R$ 25,34 
 Argamassa de assentamento – R$ 0,25/kg x 24 = R$ 6,00 
 Servente – R$ 12,63/h x 1,1 = R$ 13,89 
 Pedreiro – R$ 15,86/h x 1,4 = R$ 22,20 

 
Total: (25,40+5,57+13,89+22,21) = R$ 67,07/m² de alvenaria em bloco cerâmico 
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Análise de custos 
 
Princípio de Pareto 
 
O Princípio afirma, de uma maneira genérica, que 80% 
dos resultados que obtemos estão relacionados com 20% 
dos nossos esforços.  
Em outras palavras: uma minoria de ações leva a maior 
parte dos resultados. 
 
Exemplos do princípio 80/20:  
 

• 80% do total de vendas está relacionado com 20% 
dosprodutos; 

• 80% dos lucros de uma empresa está relacionada 
com 20% dos produtos; 

• 80% dos lucros está relacionado com 20% dos 
clientes; 

 
Análise de orçamento – Nível 1 
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Cronologia do projeto 
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Antecipando variações de custos 
 
Evolução físico-financeira 
 

 

Índice nacional de custos da construção (INCC) 
 
Como calcular o custo de obra em números de INCC 
 
O INCC é emitido mensalmente e mede a variação de preços dos materiais do setor. 
 
A emissão é dada no mês, logo, sempre haverá a defasagem do INCC referente ao mês. Para 
minimizar o problema, adota-se o N-1 ou N-2 de acordo com cada empresa. 
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Método de cálculo para conversão de R$ para INCC: 
 

 
 
 
 
Conversão de realizado, mês base fevereiro: 
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Atualização de saldo: 
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