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G. MENDONÇA 

RESUMO 

Em um mundo que busca a otimização de recursos físicos, financeiros, temporais e humanos, 

além da busca pelo desenvolvimento sustentável, faz com que sejam levadas em consideração 

diversas variáveis no desenvolvimento de um empreendimento. Dentro da construção civil, as 

variáveis que mais interferem nos custos das edificações estão ligadas à geometria espacial do 

projeto. Portanto a consideração da geometria da edificação durante a sua fase de estudo de 

viabilidade econômica é de suma importância. Neste trabalho, a fim de demonstrar a 

importância das características geométricas das edificações, foi feito o estudo de casos 

múltiplos de edifícios destinados às aulas dentro de uma universidade, fazendo-se o uso do 

estudo da geometria para determinação de indicadores geométricos, tais como área de paredes 

externas, área de aberturas externas, comprimento das paredes internas, que possam servir de 

base para uma estimativa de custos preliminar. Para determinação destes indicadores, foram 

realizadas a caracterização das amostras e a escolha dos dados a serem colhidos. Ao final, com 

a obtenção do indicadores, ainda foi feita uma análise sobre a influência do índice de 

compacidade, tanto plano quanto espacial, no custo das edificações. Com base nos resultados 

foi conclusivo a influência da forma geométrica no custo direto das edificações, além da 

obtenção de índices com baixo coeficiente de variação, e isso reforça que a comunicação entre 

as equipes de projetos, orçamento e execução deve ser priorizada na busca pelo melhor emprego 

de recursos. 

Palavras-chaves: Indicadores Geométricos; Construção Civil; Índice de Compacidade; 

Estimativa de Custos. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Buscando uma recapitulação histórica dentro do contexto de investimento em infraestrutura das 

instituições públicas de ensino, Marcos Mendes (2015, p.1) afirma que “A área de educação foi 

bastante privilegiada em termos de alocação de recursos federais na última década”. Isto é 

comprovado devido ao salto da Receita Líquida do Tesouro Nacional na área de Educação em 

4% em 2004 para 9,3% em 2014. Em termos reais, com valores atualizados com base na 

correção da inflação de 2014, “o investimento saltou de R$ 24,5 bilhões em 2004 para R$ 94,2 

bilhões em 2014” (MENDES, 2015, p.2) - ou seja, aumento de 285%. 

Analisando somente o dado de despesa do Funcionamento e Investimento em Instituições 

Federais de Ensino Superior, percebe-se que este valor saiu de R$ 2,54 bilhões em 2004 para 

R$ 8,79 bilhões em 2014, tendo uma variação real de 245% (MENDES, 2015). Isto reflete que 

os gastos em infraestrutura e expansão das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 

foram realizados; porém, não pode se afirmar que foram empregados com a maior eficiência 

possível. 

Uma das maneiras de buscar empregar os recursos disponíveis com maior eficiência seria ter 

um plano de desenvolvimento estratégico para cada Instituição Federal (IF). Devido a isso, a 

utilização da parametrização de custos é uma ferramenta essencial neste processo de 

desenvolvimento, visando maior confiabilidade e redução de perdas na área de orçamentação. 

Assim, o foco deste trabalho é voltado para a infraestrutura, em termos de obras de construção 

civil, e a sua estimativa de custos, com base em dados coletados dentro da Universidade Federal 

de Goiás (UFG) relativos às obras realizadas no período de 2007 até 2017. 

A estimativa de custos desempenha papel de extrema importância dentro da construção civil, 

colocando-se como ferramenta fundamental para o gerenciamento de obras (OTERO, 2000). 

Esta previsão de custos é de suma importância, pois um dos preceitos da engenharia é garantir 

não somente a viabilidade técnica, mas também a viabilidade econômica dos empreendimentos.  

Normalmente, a estimativa de custos é realizada com bases em parâmetros que forneçam 

valores sem erros significativos quando a medição real não pode ser avaliada, seja por ausência 
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do Projeto Executivo ou por alguma inviabilidade (técnica, econômica, temporal, etc.). O 

método utilizado para obter o custo da construção está relacionado com o grau de detalhamento 

e qualidade dos projetos, com o tempo disponível para análise e com o uso a que se destina 

(PARISOTTO, 2003). 

Além disso, a estimativa de custos fundamenta a avaliação por parte do projetista quanto a 

possíveis alternativas existentes para o empreendimento e o balizamento de valores em 

propostas de preço em licitações e previsões de custos para empreiteiras (KARSHENAS, 19841 

apud LOSSO, 1995; OTERO, 2000). 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Em um ambiente de instituição pública, como é a Universidade Federal de Goiás (UFG), as 

obras são licitadas pela Secretaria de Infraestrutura da UFG (SEINFRA) tendo, na maioria dos 

casos, um projeto intermediário (entre o executivo e o básico) em mãos e o orçamento é feito 

com base em composições da SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil - e também da AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras. 

Entretanto, existe uma demanda para levantamento de valores prévios em fase de anteprojeto, 

com finalidade de ser uma estimativa de custos que indique valores. Visando sanar esta 

demanda e avaliar a geometria das edificações, foi levantada como hipótese de solução a 

utilização dos dados geométricos, de edifícios centros de aulas já executados dentro da UFG, 

para a determinação de indicadores geométricos que orientem uma estimativa preliminar de 

custos. 

Os indicadores propostos têm três objetivos principais, sendo a eliminação de erros grosseiros 

nos levantamentos de quantitativos, o estabelecimento de médias históricas dos projetos do 

Centros de Aulas para os quantitativos construídos, sendo desta maneira balizadores para 

análise da qualidade de um anteprojeto e também estabelecer os indicadores de maior 

importância nos custos, para que estes possam ser calculados para novos projetos e através deles 

obter-se os quantitativos dos materiais de maior peso nos orçamentos destes. 

                                                 
1 KARSHENAS, Saeed. Predesign cost estimating method for multistorey buildings. Journal of Engineering and 
Management, v. 110. n. 1, p. 79-86. Mar. 1984. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Realizar o levantamento das geometrias de uma tipologia de edificações executadas de forma 

replicada para levantamento de indicadores geométricos a fim de compor uma estimativa 

preliminar de custos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Obter melhor estimativa de custos com base na geometria do empreendimento na fase 

de anteprojeto, com a utilização de dados históricos característicos da empresa; 

 Obter índices médios que possam ser utilizados como balizadores na análise da 

qualidade e em estimativas de custos na fase de anteprojeto; 

 Aumentar o número de informações disponíveis à estimativa de custos na fase de 

anteprojeto. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica está estruturada de forma a oferecer a sustentação para o 

desenvolvimento deste trabalho, com uma base teórica contendo a conceituação terminológica 

e a diferenciação de termos como orçamento e estimativa de custos, visando esclarecer 

quaisquer indagações sobre a sinonímia destes. 

Temas pertinentes como a definição de Gestão de Projetos e o Gerenciamento de Custos 

auxiliam, dentro deste trabalho, a compreender que a estimativa de custos é apenas um processo 

inserido na cadeia produtiva da indústria da construção e que esta cadeia deve ser vista como 

um todo. 

2.1 PROJETOS 

Segundo PMBOK (2017, p.4) “Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar 

um produto, serviço ou resultado exclusivo. Os projetos e as operações diferem, principalmente, 

no fato de que os projetos são temporários e exclusivos, enquanto as operações são contínuas e 

repetitivas”.  Portanto o projeto possui as etapas de início, meio e fim, ele tende a consumir 

recursos, sejam eles humanos, financeiros, físicos ou temporais, a fim de gerar um resultado 

final coerente ao que foi planejado em seu escopo. 

2.1.1 Gestão de Projetos 

Realizar o gerenciamento de projetos nada mais é do que a aplicação do conhecimento, das 

habilidades, das ferramentas e das técnicas nas atividades do projeto para atender aos seus 

requisitos (PMBOK, 2017). Este conceito transcende a ideia do projeto de forma isolada, 

buscando a incorporação do sucesso durantes as etapas de início, meio e fim, seja o sucesso: a 

satisfação do cliente, um produto gerado dentro dos padrões da empresa, o cumprimento do 

cronograma ou todos esses - e demais - fatores. 

Porém, para se ter a implantação bem-sucedida de um plano de gestão, deve-se ter o apoio da 

alta administração do órgão. Isto ocorre porque surge a demanda de ferramentas de apoio e 

metodologias adaptadas ao contexto em que a organização executora está inserida, acarretando 
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em um gasto inicial aparente e muitas vezes aumentando tendo o aumento da burocracia 

(KERZNER, 2005). 

O PMBOK (2017) divide as áreas de conhecimento em nove áreas – com 43 subdivisões - 

conhecidas por suas próprias características, mas integrando somente um processo: 

i. Gerência da Integração do Projeto: Composto pelo desenvolvimento do plano do 

projeto, execução do plano do projeto e controle geral de mudanças; 

ii. Gerência do Escopo do Projeto: Composto pela iniciação, planejamento do escopo, 

detalhamento do escopo e controle de mudanças do escopo; 

iii. Gerência do Tempo do Projeto: Composto pela definição das atividades, 

sequenciamento das atividades, estimativa da duração das atividades, desenvolvimento 

do cronograma e controle do cronograma; 

iv. Gerência do Custo do Projeto: Composto pelo planejamento dos recursos, estimativo 

dos custos, orçamento dos custos e controle dos custos; 

v. Gerência da Qualidade do Projeto: Composto pelo planejamento da qualidade, garantia 

da qualidade e controle da qualidade; 

vi. Gerência dos Recursos Humanos do Projeto: Composto pelo planejamento 

organizacional, montagem da equipe e desenvolvimento da equipe; 

vii. Gerência das Comunicações do Projeto: Composto pelo planejamento das 

comunicações, distribuição das informações, relato de desempenho e encerramento 

administrativo; 

viii. Gerência dos Riscos do Projeto: Composto pela identificação dos riscos, quantificação 

dos riscos, desenvolvimento das respostas aos riscos e controle das respostas aos riscos; 

ix. Gerência das Aquisições do Projeto: Composto pelo planejamento das aquisições, 

preparação das aquisições, obtenção de propostas, seleção de fornecedores, 

administração dos contratos e encerramento do contrato. 

2.1.2 Gerenciamento de Custos 

Como dito dentro da definição de projeto: este possui as etapas de início, meio e fim, ele tende 

a consumir recursos, sejam eles humanos, financeiros, físicos ou temporais. Dentre os fatores 

citados, o financeiro – ou custo – é uma variável de controle fundamental, pois está presente 

em qualquer etapa de gerência de um projeto. Esta ideia é confirmada pela seguinte afirmação 

de Losso (1995) em que “o conhecimento do custo de um empreendimento é sem dúvida um 
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dos pontos de partida para a tomada de decisão da realização ou não de um empreendimento, 

para determinação do montante a ser investido, para limitação do vulto da obra e até mesmo 

para a definição das especificações da mesma.” Portanto, toma-se óbvia então a necessidade de 

se conhecer o custo da construção antes da elaboração de seus projetos detalhados. 

A gerência do custo consiste, fundamentalmente, nos custos dos recursos necessários à 

implementação das atividades do projeto. Entretanto, esta gerência também deve considerar os 

efeitos das decisões do projeto no custo de utilização do produto (obra). Um exemplo disto é 

que a redução de um custo durante a execução do projeto pode acarretar em um aumento de 

custo na fase de manutenção do empreendimento, o que afeta a satisfação e a percepção do 

cliente em relação ao produto. 

Dentre os principais processos existentes dentro da gerência de custos, PMBOK (2017) destaca: 

i. Planejamento de Recursos: Determinar quais recursos (pessoas, equipamentos e 

materiais) e que quantidade de cada deve ser usada para executar as atividades; 

ii. Estimativa de Custos: Desenvolver uma estimativa dos custos dos recursos necessários 

à implementação das atividades do projeto; 

iii. Orçamentação dos Custos: Alocar as estimativas de custos globais aos itens individuais 

de trabalho; 

iv. Controle de Custos: Controlar as mudanças no orçamento do projeto. 

Para a perfeita execução do planejamento de custos de empreendimento é necessário que se 

conheça o projeto em seus mínimos detalhes e que se tenha acesso aos materiais necessários a 

este planejamento (GOLDMAN, 1999). Assim, fica evidente que a qualidade e acurácia dos 

orçamentos dependem fundamentalmente dos projetos existentes, dos elementos existentes 

nestes projetos aliados às especificações técnicas de cada elemento bem definidas (COIMBRA, 

2010). 

2.2 ORÇAMENTO 

“Orçamento é o conjunto de cálculos sobre materiais, mão de obra e do lucro, etc., estabelecido 

pelo profissional, que nos indica ou, pelo menos, que nos deveria indicar, com uma certeza 

quase que matemática, qual o custo total de uma certa e determinada construção” (KRUG, 
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19282 apud LOSSO, 1995, p.16). Percebe-se que este conceito quase não foi mudado ao passar 

do tempo. A definição que se tem atualmente de orçamento é a previsão das receitas e das 

despesas de alguma entidade, com a descrição pormenorizada dos materiais e das operações 

necessárias para realizar uma obra. 

Tradicionalmente, os orçamentos dividem os seus custos em diretos e indiretos. Os custos 

diretos são orçados por composições de custos relativas às atividades realizadas em obra, 

designados os coeficientes para cada insumo da composição, sendo esses insumos os materiais, 

a mão de obra e os equipamentos. As composições utilizadas pela SEINFRA são oriundas do 

SINAPI e da AGETOP. Já os custos indiretos estão relacionados aos impostos, custos de 

administração em geral da obra, trabalhos de apoio e manutenção, geralmente orçados fora de 

uma composição e, em alguns casos, estimado através de uma taxa percentual sobre o custo 

direto. A título de informação são apresentados os tipos de orçamentos mais utilizados. 

2.2.1 Orçamento Analítico ou Detalhado 

Por ser o método mais convencional é o orçamento utilizado pela grande maioria das empresas 

e profissionais da construção civil. Possui vários níveis de segregação, podendo ser tanto 

minucioso quanto o nível de precisão que se desejar alcançar (LOSSO, 1995). É conhecido 

como uma avaliação de custo obtida através do levantamento de materiais e de serviços, a partir 

de projetos e da composição dos seus respectivos preços unitários. Segundo Heineck (1994) é 

o orçamento que apresenta a melhor precisão, em torno de 10% de margem de erro. 

Os componentes dos projetos são divididos em serviços e, então, são quantificados. Feito a 

composição unitária destes serviços, multiplica-se a composição pelos quantitativos 

correspondentes. Para obter o orçamento, faz-se o somatório do resultado de todos os produtos 

juntamente do somatório dos custos indiretos e do lucro pretendido. Quanto mais informações 

estiverem disponíveis nos projetos executivos e nos memoriais descritivos, melhor será a 

precisão do orçamento. A Figura 2.1 apresenta as fases do orçamento analítico. 

  

                                                 
2 KRUG, Edmundo. Como se orça uma construção. São Paulo, SP, Ed. Off Graph. Pudge Bastos, 1928. 117 p. 
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Figura 2.1 - Fases do Orçamento Analítico. 

 

2.2.2 Orçamento Operacional 

Parisotto (2003, p.12) afirma que “O orçamento operacional utiliza como parâmetro para 

desenvolvimento do orçamento a operação, sendo desta forma considerado o custo real 

incorrido na execução dos serviços de acordo com a forma que eles incorrem no canteiro de 

obra ao longo do tempo”. Ou seja, o orçamento operacional se preocupa com as ações que serão 

executadas durante a fase de construção da obra, não visando somente a obra pronta, o que 

difere esta metodologia do orçamento analítico. 

Outro ponto é que os orçamentos operacionais não se utilizam do conceito de composições 

unitárias. No cálculo dos consumos de materiais ainda são utilizados constantes de consumos 

por serviço. Entretanto, a mão de obra é avaliada pela duração da permanência das equipes no 

canteiro de obras. A maioria dos outros custos também é avaliada em função de seu tempo de 

permanência na obra (LOSSO, 1995). 

O que dificulta a sua aplicação é a necessidade de um trabalho muito maior na sua execução e 

de padrões para a agregação das operações, fazendo que o fator limitante para a sua aplicação 

seja a complexidade e o nível de detalhamento exigido. A Figura 2.2 apresenta a Diferenciação 

entre orçamento analítico e operacional em custos diretos. 
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Figura 2.2 - Diferenciação entre orçamento analítico e operacional em custos diretos.  

 
Fonte: LOSSO, 1995, p.32. 

2.2.3 Orçamento por Áreas Geométricas 

Segundo Losso (1995), a orçamentação por áreas geométricas se baseia na utilização de análises 

de custos por elementos de construção de edifícios do mesmo tipo e com alguma semelhança 

relativa do elemento analisado no edifício em estudo. Esta metodologia é justificada no sentido 

em que em uma mesma área construída, pode-se ter diversos rearranjos geométricos, o que 

altera a quantidade de insumos necessários, a produtividade da equipe e demais fatores de 

serviço. 

2.2.4 Orçamento Paramétrico 

Baseia-se essencialmente na determinação de constantes de consumo de materiais e mão de 

obra por unidade de serviço (FORMOSO et al., 1986). É resultado da decomposição da obra nos 

seus diversos serviços, tendo suas quantidades determinadas e associadas às respectivas 

composições, dependendo a precisão da qualidade das informações extraídas e presentes no 

projeto, além das constantes utilizadas (COIMBRA, 2010). 

2.2.5 Orçamento por Módulos 

Este orçamento é voltado para a visão do consumidor em termos de valor agregado ao produto 

imobiliário. Alguns ambientes, sob a ótica do consumidor, agregam pouco ou nenhum valor ao 

imóvel, mas que são de fundamentais importâncias para o bom funcionamento do edifício e que 
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acabam afetando a qualidade de vida do morador. Da mesma maneira, existem ambientes que 

agregam maior valor, como é o caso das áreas privativas e áreas de uso comum, seja pelo 

acabamento utilizado ou pela disposição física do ambiente (ASSUMPÇÃO; FUGAZZA, 

2000).  

Outro ponto importante retratado por Assumpção et al (2000) é que tradicionalmente, os 

orçamentos de obras de edifícios são estruturados de forma a agrupar os serviços de mesma 

natureza em uma mesma conta, sem considerar que estes serviços são feitos em momentos e 

em ambientes diferentes. Perde-se dessa forma: [i] a condição de se avaliar como estes custos 

estão contribuindo para gerar valor e, [ii] a condição de se associar estes custos ao planejamento 

físico da obra, dificultando uma distribuição mais adequada destes custos no tempo. 

2.3 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Para a avaliação de viabilidade econômica de qualquer empreendimento é necessário prever 

quais serão os gastos com um certo grau de precisão. Este processo vem logo após a etapa de 

planejamento de recursos, sendo imprescindível para o sucesso inicial do empreendimento.  

Deve ficar claro que a estimativa de custos não tem a pretensão nem mesmo o objetivo de 

precisar o valor de uma determinada obra, e sim apresentar um intervalo no qual, dependendo 

das considerações tomadas como parâmetros, o custo do empreendimento esteja compreendido 

(LOSSO, 1995). 

2.3.1 Método do Custo por Área 

Este método é o mais utilizado no Brasil e na grande maioria dos países, afim de efetuar 

estimativas aproximadas nas fases iniciais. No Brasil os critérios são estabelecidos pela NBR 

12721 (ABNT, 2007) para o cálculo do Custo Unitário Básico (CUB), que é o custo/m² da 

edificação. 

Ao relacionar o custo com a área do imóvel, o método adquire vantagem sobre os demais por 

visar a relação de valor com uma das variáveis geométricas que o consumidor dá mais 

importância. 

As limitações estão ligadas às distorções que o método carrega e ao uso de forma equivocada, 

como: não levar em conta as variações geométricas das edificações, utilização do CUB como 
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substituto do orçamento, não consideração do padrão de acabamento, entre outros fatores. É 

importante salientar que em regra, nos métodos deste tipo, os custos correspondentes às 

fundações especiais, elevadores, instalações e equipamentos diversos, obras complementares, 

impostos, taxas e honorários de profissionais em geral são calculados separadamente, sob a 

forma de percentagens ou por quantidades aproximadas. (LOSSO, 1995, p.24) 

A Figura 2.3 apresenta a forma esquemática para obtenção do custo/m². 

Figura 2.3 - Forma esquemática para obtenção do custo/m².  

 
Fonte: LOSSO, 1995. 

O custo total será calculado pela equação: 

Custo total =   ×  Área Equivalente         (2.1) 

Em que:  

 Área Equivalente = Somatório das áreas equivalentes da edificação, conforme NBR 

12721 (ABNT, 2007); 

 Custo/m² = Custo por metro quadrado da edificação padrão, conforme fluxo apresentado 

na figura 2.3. 

2.3.2 Método do Custo por Volume 

Este método pode ser considerado uma variante do método anterior onde é levado em 

consideração o pé direito da edificação. Seu emprego é justificável em países onde o isolamento 
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térmico das paredes externas deve ser intenso, influenciando no custo (LOSSO, 1995). Os 

métodos possuem características semelhantes e limitações semelhantes. 

O custo total será calculado pela equação: 

Custo total =  
³

 ×  Volume Equivalente        (2.2) 

Em que: 

 Volume Equivalente = Somatório dos volumes equivalentes da edificação; 

 Custo/m³ = Custo por metro cúbico da edificação padrão. 

2.3.3 Método do Custo por Unidade 

O custo da edificação é obtido pela multiplicação do custo de uma unidade pelo número total 

de unidades, podendo as unidades ser: quartos, para hotéis; leitos, para hospitais; lugares, para 

cinemas, teatros e igrejas; garagens, para estacionamentos; e diversas variantes. 

Segundo Valle (2006) esse método é válido somente se “houver grande número de dados sobre 

o tipo específico da edificação a ser estimada, além de merecer a consideração de outros 

elementos, tais como: número de pavimentos, existência ou não de laje de teto, tipo de pisos, 

grau de qualidade e acabamento, etc.”. 

2.3.4 Método por Características Geométricas 

Este método se baseia na análise de custos por elementos de construção de edifícios que 

possuem a mesma tipologia, utilizando como parâmetro a semelhança dos elementos 

construtivos. Tais elementos são subdivididos de maneira a possibilitar sua caracterização em 

índices que representam as quantidades de serviços necessários para sua execução. 

Essa ideia vem de que mesmo se relacionando com diferentes empresas, arquitetos e projetistas, 

tais edificações poderiam ser consideradas dentro de um mesmo estereótipo, com as opções 

diferentes dentro deste universo apresentando-se em um número relativamente pequeno 

(ATKIN, 19933 apud OTERO, 2000). 

                                                 
3 ATKIN, Brian. Stereotypes and Themes in Building Designs: Insights for Model Builders. Construction 
Management and Economics, vol. 11, p. 119-130, 1993. 
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2.3.5 Método da Participação percentual das etapas de construção 

Este método também é largamente empregado devido a sua fácil utilização e cálculos rápidos. 

Esta rapidez e facilidade de emprego fazem com que este método perca em precisão para outros 

métodos, por isto só deve ser utilizado para conhecimento da ordem de grandeza dos custos, 

além de necessitar do auxílio de algum outro método que possa determinar o custo de uma das 

etapas, para que deste sejam calculados os custos das outras e assim seja obtido o custo total da 

obra (LOSSO, 1995). 

Os custos são estimados por porcentagens que as grandes etapas das obras percorrem. Uma das 

principais desvantagens é a necessidade da utilização de obras de mesma tipologia da qual se 

quer estimar os custos. É necessário que a soma das porcentagens resulte em 100%. Se as 

porcentagens de um item sobem, todas as outras diminuem, e vice-versa, mesmo não tendo 

correlação. 

2.3.6 Método de Apreciação Rápida do Custo da Construção (A.R.C.) 

Este método se baseia na divisão do edifício em elementos de construção adequados ao projeto, 

medição e cálculo de diferentes elementos de construção, sendo também um instrumento de 

análise e controle, desenvolvido na França pelo Centre Scientifique et Technique du Batiment. 

Por ser este um dos métodos de estimativa que utiliza um maior número de características da 

edificação na estimativa de seus custos e necessita dos cálculos de custos de muitos elementos 

das edificações para sua utilização, não foi muito difundido como cálculo de estimativa 

(LOSSO, 1995). 

2.3.7 Método das Estimativas paramétricas de custo 

Segundo Otero (2000) este método se define como “um método que utiliza de relações sob a 

forma de algoritmos matemáticos ou lógicos de modo a obter uma estimativa de custos [...] 

podendo variar desde simples regras informais ou analogias básicas até funções matemáticas 

complexas decorrentes da análise estatística de dados”. 

As relações paramétricas de custo são expressões matemáticas que descrevem a ligação entre 

valores de custos, como variáveis dependentes, a um ou mais parâmetros técnicos do produto, 
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variáveis independentes do modelo. Geralmente, quanto melhor a fragmentação do custo total 

em parcelas menores, maior a redução do erro intrínseco da estimativa (OTERO, 2000). 

2.4 PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO PELAS 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

A utilização de qualquer método em estimativas de custo apresenta uma série de etapas que 

devem ser consideradas de modo a se obter os resultados com maior confiabilidade. Quanto 

melhor o modelo estabelecido, mais próximo estará o custo estimado do custo real. 

Segundo Oliveira (1990), pode-se dizer que “embora existam divergências entre os autores na 

forma de obtenção do custo da construção, a maioria das pesquisas enfatizam a utilização de 

dados históricos e característicos de um local”. 

A escolha por este método é fundamentada no livro O custo das Decisões Arquitetônicas, em 

que o autor e engenheiro Juan Luis Mascaró afirma que a estrutura conceitual geométrica do 

edifício influencia nos custos de seus componentes e vai além, analisando a variação dos custos 

em função de sua forma e atividades realizadas, buscando leis para as relações, ao invés de uma 

análise simplista de custo por área, sem suas devidas considerações geométricas, uso e afins. 

Losso (1995) mostra que para edificações de mesma área, mas de formas diferentes, necessita-

se de quantidades diferentes de materiais, pegando como exemplo um compartimento que tenha 

4 m². Isso porque seus perímetros são diferentes, a execução de paredes curvas possui 

produtividade diferente e as instalações e aberturas também serão distintas. A Figura 2.4 ilustra 

as formas geométricas com suas informações considerando a área de 4 m². 

Figura 2.4 - Formas Geométricas com suas informações.  

 

Fonte: Adaptado de LOSSO, 1995. 
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Outra forma de variação da geometria, mantendo-se a área, também feita por Losso (1995) 

melhor evidencia como essas variações implicam nos custos. A Figura 2.5 ilustra a distribuição 

dos compartimentos. 

Figura 2.5 - Distribuição dos compartimentos.  

 

Fonte: LOSSO, 1995. 

Visando a flexibilidade e facilidade de cálculo, a decomposição da edificação deve ser realizada 

em elementos de fácil identificação e possuir um bom nível de agregação. Nem sempre isso é 

possível, pois os indicadores são determinados com base nos insumos de maior peso no 

orçamento, retirados da CURVA ABC. Para a utilização deste método, também contamos com 

o ponto positivo da mesma funcionalidade dos edifícios analisados, restringindo uma variável 

de análise para a nossa estimativa. 

2.5 INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Além da influência nos custos de uma edificação, as características geométricas também 

influenciam em outros aspectos. Saindo da tradicional perspectiva bidimensional para a 

perspectiva espacial, pode-se tratar melhor os fatores que influenciam a composição, a 

construtividade, a iluminação natural, o desempenho acústico, a eficiência energética do 

edifício, entre outros. 

Dado isto é que a análise do Índice de Compacidade Espacial (ICe) vem sendo mais buscada, 

não em detrimento ao Índice de Compacidade de Áreas Planas (IC), mas como uma forma 

complementar do estudo da edificação. Como colocado por Barth, Vefago e Vasconcelos 

(2017) “a questão que se coloca é se a compacidade pode facilitar o uso de espaços e também 
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proporcionar uma melhor iluminação natural, visto que torna as paredes e janelas mais 

próximos. De modo semelhante, espera-se que os espaços ditos compactos possam tornar mais 

eficiente o condicionamento do ar, ao reduzindo as amplitudes de temperatura do ambiente 

interno”. 

Outra característica importante é o Fator de Forma (f), que quantifica a razão entre a superfície 

e o volume da edificação. Enquanto a superfície determina a troca de calor com o meio externo, 

o volume está relacionado ao consumo de energia e à capacidade do seu armazenamento. A 

otimização desta relação facilita a proteção e pode reduzir a troca de energia entre o meio 

interno e o externo (BARTH; VEFAGO; VASCONCELOS, 2017). 

Lin et al. (2014) constataram que a edificações com baixo coeficiente de forma contribuem 

significativamente para a redução da carga térmica. A minimização das perdas de calor requer 

a minimização do coeficiente de forma do edifício, mas a redução das superfícies da envoltória 

do edifício também pode reduzir a exposição ao ambiente exterior, diminuindo a 

disponibilidade de luz e ventilação natural. Porém, cada caso deve ser analisado em sua 

individualidade (Figura 2.6). 

Vasquez (2013) propôs uma maneira didática de mostrar que o fator de forma deve ser 

considerado na fase inicial de projeto, pois, como citado acima, interfere na economia e 

desempenho ambiental dos edifícios. 

Figura 2.6 - Um mesmo volume pode ter diferentes superfícies de envoltória.  

 

Fonte: VASQUEZ, 2013. 

2.6 FERRAMENTAS DA ESTATÍSTICA 

Esta seção tem por objetivo trazer as definições dos seguintes termos estatísticos. 
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2.6.1 Desvio Padrão 

O desvio padrão, S, apresenta-se como um indicador da dispersão de determinada variável em 

torno de sua média, sendo a média dos erros absolutos para cada dado da amostra em função de 

seus graus de liberdade. É definido por meio da equação 2.3. 

S =  
∑( )²

                       (2.3) 

Em que:  

 Xi = Valor de cada dado da amostra; 

 Xm = Valor médio da variável para aquela amostra; 

 n = número de dados da amostra. 

2.6.2 Coeficiente de Variação 

O coeficiente de variação, CV, representa a relação entre o desvio padrão e a média de 

determinada variável em termos percentuais, permitindo a análise da dimensão deste desvio 

padrão quando comparado a sua média (dispersão), sendo um indicador de qualidade do 

ajustamento obtido. É definido pela equação 2.4. 

CV =  × 100%            (2.4) 

Em que: 

 S = Desvio padrão; 

 Xm = Valor médio da variável para aquela amostra. 

Geralmente, se os dados de uma amostra apresentam um CV igual ou maior que 25%, a 

qualidade desta amostra deve ser considerada duvidosa (NANNI, 19814 apud OTERO, 2000). 

                                                 
4 NANNI, Luis F. Análise Estatística de Dados com Uso de Técnicas Computacionais, Caderno Técnico 30/81. 
Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, jul. 1981. 
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2.7 ÍNDICE DE COMPACIDADE ESPACIAL 

É proposto por Barth, Vefago e Vasconcelos (2017) que o Índice de Compacidade Espacial 

(ICe) pode ser calculado analogamente como é o Índice de Compacidade para Áreas Planas, 

definido pela relação entre a superfície da esfera de igual volume ao volume do prédio e a 

superfície da envoltória do edifício, que é formada por suas paredes e lajes externas, dado a 

equação 2.5. 

ICe =  
∗ ∗

∗

∗  ∗ 100          (2.5) 

Em que: 

 Vp = Volume do Prédio; 

 Senv = Área de superfície que envolve o prédio. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PROJETOS 

Inicialmente ficou estabelecido como objeto de estudo a ser utilizado nesta pesquisa o uso de 

uma tipologia específica de edifício de acordo com a disponibilidade de dados, buscando a 

existência do maior número possível de dados de amostra e a maior amplitude da variável área 

total construída. 

Assim, foram selecionados sete edifícios pertencentes a UFG destinados ao uso como Centro 

de Aulas, localizados em três diferentes municípios no Estado de Goiás. Os dados 

orçamentários foram disponibilizados pela Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) da UFG, 

assim como os projetos arquitetônicos e complementares. De acordo com os dados obtidos, 

tem-se a caracterização no Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 - Caracterização das amostras. 

Centro de Aulas 
Área total 
construída 

(m²) 
Custo (R$) 

Custo/Área 
(R$/m²) 

Data do 
Orçamento 

Custo/Área 
(R$/m²) em 

jul/18 
Aparecida 7.317,38 18.475.981,65 2.524,94 ago/14 3.114,91 

Caraíbas 1.662,40 2.057.323,63 1.237,56 abr/09 2.232,44 

Engenharias 3.465,52 4.502.413,32 1.299,20 out/09 2.288,11 

Goiás 764,42 942.778,55 1.233,33 set/09 2.175,36 

Medicina - Jataí 5.236,80 10.111.792,80 1.930,91 out/13 2.542,18 

Agronomia 1.662,40 2.057.323,63 1.237,56 mai/09 2.233,34 

Veterinária 831,20 1.268.383,66 1.525,96 abr/09 2.752,69 

Fonte: Adaptado de SEINFRA (2018). 

Os valores são datados do mês do término do orçamento, enquanto os valores atualizados foram 

corrigidos com base no INCC - Índice Nacional de Custos da Construção - publicado pela 

Fundação Getúlio Vargas. Em alguns casos também se tem valores aditivos, mas não foram 

levados em consideração. Dentro do exposto, observa-se que há uma discrepância entre os 

valores de custo por área dos centros de aulas comparados ao do centro de aulas Aparecida. Isto 

provavelmente se justifica devido ao gasto com a logística de implementação de um centro de 

aulas deste porte em uma região mais remota. 
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3.2 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Dentro do proposto, algumas adversidades foram constatadas e são essenciais as suas 

exposições para a compreensão de como este trabalho ocorreu. Citando-os: 

 Para alguns edifícios a planilha orçamentária não era totalmente correspondente com o 

modelo arquitetônico apresentado; 

 Alguns edifícios não possuíam projeto “As Built”; 

 Alguns projetos possuíam erros de informação quanto aos quantitativos de áreas; 

 As planilhas orçamentárias não possuíam composições dos serviços para que pudessem 

ser analisados os insumos, e a confecção dessas composições para este trabalho o 

tornaria inviável, visto que os valores dos serviços eram tirados diretamente da SINAPI 

ou da AGETOP ou via cotação. 

 Haviam erros na discretização de Material e de Mão-de-Obra na quantificação dos 

serviços dentro das planilhas orçamentárias. 

3.3 TRATAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE DADOS 

Devido às restrições citadas em 1.3, a metodologia de definição dos índices por meio dos itens 

que mais pesam na Curva ABC de insumos não pôde ser empregada. Contudo, na pesquisa feita 

por Lopes (1992) é mostrado que para se obter em torno de 70% do custo de uma edificação é 

necessário que sejam incluídos nessa estimativa os itens mostrados no Quadro 3.2. 

Quadro 3.2 - Itens que devem ser estimados para obtenção de 70 % do custo da edificação.  

1. Concreto Pré-misturado 10. Azulejos 

2. Ferros 11. Portas de Madeira 

3. Cimento Portland 12. Verba para Material e Serviços 

4. Tábuas Brutas 13. Janelas de Madeira 

5. Tijolos 14. Vidro Temperado 

6. Revestimentos de Madeira 15. Estrutura Metálica 

7. Janelas de Alumínio 16. Telhas de Fibrocimento 

8. Material para Pintura 17. Ferragens para Esquadrias 

9. Verba para Material (Esquadrias/Ferragens/Vidros)   
 

Fonte: LOPES, 1992. 
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Em complemento, Mascaró (1985) conclui que os planos verticais de vedação são mais caros 

do que os planos horizontais. Aqui entra o raciocínio da redução do fator de forma como uma 

forma de redução do custo da construção. O estudo também é conclusivo no aspecto de que as 

vedações são responsáveis, em termos gerais, por aproximadamente 70% do custo da 

construção do edifício, enquanto canteiro de obras e equipamentos somam aproximadamente 

30% do custo. O Quadro 3.3 apresenta o custo total do edifício com planos horizontais, verticais 

e instalações. 

Quadro 3.3 - Custo total do edifício com planos horizontais, verticais e instalações.  

 

Fonte: MASCARÓ, 1995. 

Seguindo esta linha, Hirota (1987) propõe que sejam estudadas as seguintes características da 

edificação, buscando elementos da construção que absorvam os materiais de maior peso no 

orçamento: 

1. Paredes externas; 

2. Paredes internas; 

3. Circulação horizontal; 

4. Circulação vertical; 

5. Esquadrias. 

Além destes, alguns parâmetros físicos caracterizam o edifício como um todo: 

1. Área construída do pavimento-tipo; 

Classificação do Elemento Composição Porcentagem Total Parcial
parte horizontal da estrutura resistente, 

fundações
20,58

contrapisos 2,22
acabamentos horizontais 6,99

parte vertical da estrutura resistente 4,03
alvenaria e isolamento 8,72
acabamentos verticais 14,49

esquadria interna e externa 14,14
instalação sanitária e contra incêndio 8,22

instalação de gás 4,69
instalação elétrica 5,45

elevadores 4,79
compactador de lixo 0,59

Canteiro de Obra --- --- 5,09%

Elementos formando planos horizontais

Elementos formando planos verticais

Instalações (cujos custos são semi-
independentes das dimensões do edifício)

29,79%

41,37%

23,74%
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2. Área construída do pavimento térreo (circulação); 

3. Área construída do pavimento de cobertura; 

4. Número de pavimentos; 

5. Índice de compacidade. 

Seguindo estas orientações dos pesquisadores citados, coletou-se os dados de acordo com o 

Quadro 3.4. 

Quadro 3.4 - Dados para levantamento dos indicadores 

DADOS 
EDIFÍCIO 

ESTUDADO 

Nº TOTAL DE PAVIMENTOS   

Nº DE PAVIMENTOS TIPO   

ÁREA DO PAVIMENTO TIPO   

ÁREA TOTAL DA OBRA   

PERÍMETRO EXTERNO DA OBRA   

ALTURA DO PÉ-DIREITO + ALTURA DA LAJE   

ALTURA TOTAL MÉDIA DA OBRA    

VOLUME ESTIMADO DA OBRA   

ÁREA DE PAREDES EXTERNAS SEM DESCONTO   

ÁREA DE ABERTURAS EXTERNAS   

PERÍMETRO DE ABERTURAS EXTERNAS   

COMPRIMENTO DE PAREDES INTERNAS   

ÁREA DE PAREDES INTERNAS SEM DESCONTO   

ÁREA DE JANELAS INTERNAS   

ÁREA DE PORTAS INTERNAS   

ÁREA DE BANHEIROS   

ÁREA DE COMPARTIMENTOS EDUCATIVOS   

NÚMERO DE COMPARTIMENTOS EDUCATIVOS   

ÁREAS DE CIRCULAÇÃO   

ÁREA ADMINISTRATIVA   

3.4 INDICADORES E ÍNDICES 

Segundo Losso (1995), indicador é um atributo que permite denotar característica ou qualidade, 

enquanto o índice é o que mede cada indicador, atribuindo-lhe o valor numérico. Assim, foi 

considerado no levantamento dos indicadores estudados o relacionamento da variável escolhida 

com a área total. Um forte motivo para fixar a variável com a área total construída é a 

praticidade para a utilização da estimativa; para as relações que não geraram um coeficiente de 



Utilização de dados geométricos voltada para a estimativa de custos de obras...  32 

 

G. MENDONÇA 

variação satisfatório, foram explicados os motivos. Assim, após a coleta de dados foram 

definidos os seguintes índices. 

Como apoio ao Quadro 3.5, segue o significado das abreviações: 

 A = Área total do edifício; 

 Aadm = Somatório das Áreas dos Compartimentos Administrativos; 

 Aban = Somatório das Áreas dos Banheiros; 

 Abex = Somatório das Áreas das Aberturas Externas de Janelas e Portas; 

 Ace = Somatório das Áreas dos Compartimentos Educativos; 

 Acir = Somatório das Áreas de Circulação; 

 Apeji = Somatório das Áreas das Portas e Janelas Internas; 

 Apex = Somatório das Áreas das Paredes Externas; 

 Apint = Somatório das Áreas das Paredes Internas; 

 At = Área do pavimento térreo; 

 Cpint = Somatório dos Comprimentos das Paredes Internas; 

 Nce = Número de Compartimentos Educativos; 

 Ppe = Perímetro das paredes externas; 

 Ppejx = Somatório dos Perímetros das Janelas e Portas-Janelas externas; 
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Quadro 3.5 – Índices escolhidos com respectivas equações, unidades e serviços relacionados. 

DADOS Equação Unidade Serviços relacionados 
ÍNDICE DE COMPACIDADE (IC) IC = (2*√(At*π))*100/Ppe % --- 

ÁREA DE PAREDE EXTERNA POR ÁREA TOTAL (APE) 
APE = Apex/A m²/m² 

Chapisco, emboço, colocação 
de pastilhas, pinturas, etc. 

COMPRIMENTO DE PAREDES INTERNAS POR ÁREA TOTAL (CPI) 
CPI = Cpint/A m/m² 

Marcação, encunhamento, 
rodapé, etc. 

ÁREA DAS PAREDES INTERNAS POR ÁREA TOTAL (API) 
API = Apint/A m²/m² 

Chapisco, emboço,reboco, 
pinturas, etc. 

ÁREA DE ABERTURAS INTERNAS POR ÁREA TOTAL (APTI) 

AAI = Apeji/A m²/m² 

Assentamento de portas 
internas, janelas internas, 
perfis de alumínio, etc. 

PERÍMETRO DE ABERTURAS EXTERNAS POR ÁREA TOTAL (PAE) 
PAE = Ppejx/A m/m² 

Consumo de perfis de 
alumínio, etc. 

ÁREA DE ABERTURAS EXTERNAS POR ÁREA TOTAL (AAE) 
ABE = Abex/A m²/m² 

Consumo de vidros, brises, 
etc. 

ÁREA DE BANHEIROS POR ÁREA TOTAL (AB) 

AB = Aban/A m²/m² 

Consumo de revestimentos 
cerâmicos, granito, mármore, 

etc. 
ÁREA DOS COMPARTIMENTOS EDUCATIVOS POR Nº DE COMP. EDUC. (ACM) ACE = Ace/Nce m²/um Segmentação da edificação 

ÁREA DE CIRCULAÇÃO TOTAL POR ÁREA TOTAL (ACT) AC = Acir/A m²/m² Segmentação da edificação 
ÁREA EDUCATIVA TOTAL POR ÁREA TOTAL (AET) AE = Ace/A m²/m² Segmentação da edificação 

ÁREA ADMINISTRATIVA TOTAL POR ÁREA TOTAL (AAT) AD = Aadm/A m²/m² Segmentação da edificação 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E ANÁLISE 

A primeira etapa da metodologia consistiu no levantamento dos dados de indicadores, cujo 

modelo está disposto no Quadro 3.4. Segue o Quadro 4.1 com os resultados quantificados de 

todos os Centros de Aulas analisados e o Quadro 4.2 com seus respectivos indicadores 

calculados. Alguns dados valem ser ressaltados. Os Centros de Aulas Aparecida, Medicina-

Jataí e Engenharias possuem como base o mesmo projeto arquitetônico, porém todos possuem 

suas peculiaridades. O Centro de Aulas Engenharias foi construído sem contemplar a região 

dos auditórios, enquanto os Centros de Aulas Medicina-Jataí (Figura 4.1) e Aparecida 

contemplam a região dos auditórios, mas se diferem pelo número de pavimentos e pelos 

ambientes de uso interno. O mesmo acontece com os Centros de Aulas Agronomia, Caraíbas e 

Veterinária, sendo este último diferente dos outros dois por possuir somente o pavimento térreo. 
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Quadro 4.1 - Dados dos Centros de Aula para análise dos indicadores e cálculo dos índices.  

DADOS APARECIDA MEDICINA 
JATAÍ ENGENHARIAS GOIÁS AGRONOMIA CARAÍBAS VETERINÁRIA 

NOMEAÇÃO NUMÉRICA DOS CENTROS DE AULAS 1 2 3 4 5 6 7 
Nº TOTAL DE PAVIMENTOS (un) 6 4 4 1 2 2 1 

Nº DE PAVIMENTOS TIPO (un) 4 2 2 1 1 1 1 
ÁREA DO PAVIMENTO TIPO (m²) 1173,56 1173,56 912,67 764,42 831,20 831,20 831,20 

ÁREA TOTAL DA OBRA (m²) 7317,38 5337,40 3465,52 764,42 1662,40 1662,40 831,20 
PERÍMETRO EXTERNO DA OBRA (m) 267,80 267,80 188,77 162,70 159,70 159,70 159,70 

ALTURA DO PÉ-DIREITO + ALTURA DA LAJE (m) 4,08 4,08 4,08 3,40 3,80 3,80 3,80 
ALTURA TOTAL MÉDIA DA OBRA (m)  26,70 18,63 18,63 3,40 9,67 9,67 5,87 

VOLUME ESTIMADO DA OBRA (m³) 32562,34 24858,94 16140,66 2599,03 8037,70 8037,70 4879,14 
ÁREA DE PAREDES EXTERNAS SEM DESCONTO (m²) 7150,26 4989,11 3516,79 553,18 1544,30 1544,30 937,44 

ÁREA DE ABERTURAS EXTERNAS (m²) 1639,52 1093,02 867,52 124,36 266,57 266,57 135,94 
PERÍMETRO DE ABERTURAS EXTERNAS (m) 2518,35 1678,90 1302,50 325,07 493,50 493,50 241,84 

COMPRIMENTO DE PAREDES INTERNAS (m) 1621,69 849,87 611,21 212,20 363,60 363,60 156,25 
ÁREA DE PAREDES INTERNAS SEM DESCONTO (m²) 6616,50 3467,47 2493,74 721,48 1381,68 1381,68 593,75 

ÁREA DE JANELAS INTERNAS (m²) 22,02 70,16 70,16 0,00 0,00 0,00 0,00 
ÁREA DE PORTAS INTERNAS (m²) 322,41 151,30 129,26 57,15 81,74 81,74 34,64 

ÁREA DE BANHEIROS (m²) 298,36 189,87 189,87 42,93 82,47 82,47 34,23 
ÁREA DE COMPARTIMENTOS EDUCATIVOS (m²) 3128,80 2482,04 1496,56 310,62 961,74 961,74 434,13 

NÚMERO DE COMPARTIMENTOS EDUCATIVOS (un) 35 32 20 6 17 17 8 
ÁREAS COMUNS (m²) 2511,09 1610,87 1074,31 175,98 458,69 458,69 293,69 

ÁREA ADMINISTRATIVA (m²) 299,48 87,65 87,65 44,72 59,76 59,76 11,52 
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Quadro 4.2 – Índices dos respectivos Centros de Aulas.  

DADOS APARECIDA MEDICINA 
JATAÍ ENGENHARIAS GOIÁS AGRONOMIA CARAÍBAS VETERINÁRIA 

NOMEAÇÃO NUMÉRICA DOS CENTROS DE AULAS 1 2 3 4 5 6 7 
ÍNDICE DE COMPACIDADE (IC) 45,35 45,35 56,73 60,24 64,00 64,00 64,00 

ÍNDICE DE COMPACIDADE ESPACIAL (ICe) 51,42 53,79 58,84 43,91 60,51 60,51 53,51 
ÁREA DE PAREDE EXTERNA POR ÁREA TOTAL (APE) SEM 

DESCONTO 0,98 0,93 1,01 0,72 0,93 0,93 1,13 

ÁREA DE PAREDE EXTERNA POR ÁREA TOTAL (APE) COM 
DESCONTO 0,75 0,73 0,76 0,56 0,77 0,77 0,96 

COMPRIMENTO DE PAREDES INTERNAS POR ÁREA TOTAL 
(CPI) 0,22 0,16 0,18 0,28 0,22 0,22 0,19 

ÁREA DAS PAREDES INTERNAS POR ÁREA TOTAL (API) SEM 
DESCONTO 0,90 0,65 0,72 0,94 0,83 0,83 0,71 

ÁREA DAS PAREDES INTERNAS POR ÁREA TOTAL (API) 
COM DESCONTO 0,86 0,61 0,66 0,87 0,78 0,78 0,67 

ÁREA DE ABERTURAS INTERNAS POR ÁREA TOTAL (AAI) 0,047 0,041 0,058 0,075 0,049 0,049 0,042 
PERÍMETRO DE ABERTURAS EXTERNAS POR ÁREA TOTAL 

(PAE) 0,34 0,31 0,38 0,43 0,30 0,30 0,29 

ÁREA DE ABERTURAS EXTERNAS POR ÁREA TOTAL (AAE) 0,22 0,20 0,25 0,16 0,16 0,16 0,16 
ÁREA DE BANHEIROS POR ÁREA TOTAL (AB) 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04 

ÁREA DOS COMPARTIMENTOS EDUCATIVOS POR Nº DE 
COMP. EDUC. (AMC) 89,39 77,56 74,83 51,77 56,57 56,57 54,27 

ÁREA COMUM TOTAL POR ÁREA TOTAL (AC) 0,34 0,30 0,31 0,23 0,28 0,28 0,35 
ÁREA EDUCATIVA TOTAL POR ÁREA TOTAL (AE) 0,43 0,47 0,43 0,41 0,58 0,58 0,52 

ÁREA ADMINISTRATIVA TOTAL POR ÁREA TOTAL (AD) 0,041 0,016 0,025 0,059 0,036 0,036 0,014 
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Quadro 4.3 – Médias, desvios padrão e coeficientes de variação dos respectivos índices.  

DADOS MÉDIA DESVIO PADRÃO 
COEFICIENTE DE 

VARIAÇÃO 

ÍNDICE DE COMPACIDADE (IC) 57,093 8,455 14,809 
ÍNDICE DE COMPACIDADE ESPACIAL (ICe) 54,641 5,974 10,932 

ÁREA DE PAREDE EXTERNA POR ÁREA TOTAL (APE) SEM 
DESCONTO 0,948 0,122 12,838 

ÁREA DE PAREDE EXTERNA POR ÁREA TOTAL (APE) COM 
DESCONTO 0,759 0,117 15,452 

COMPRIMENTO DE PAREDES INTERNAS POR ÁREA TOTAL 
(CPI) 0,209 0,039 18,603 

ÁREA DAS PAREDES INTERNAS POR ÁREA TOTAL (API) SEM 
DESCONTO 0,799 0,108 13,506 

ÁREA DAS PAREDES INTERNAS POR ÁREA TOTAL (API) COM 
DESCONTO 0,748 0,101 13,542 

ÁREA DE ABERTURAS INTERNAS POR ÁREA TOTAL (AAI) 0,052 0,012 22,465 
PERÍMETRO DE ABERTURAS EXTERNAS POR ÁREA TOTAL 

(PAE) 0,335 0,050 15,010 
ÁREA DE ABERTURAS EXTERNAS POR ÁREA TOTAL (AAE) 0,189 0,037 19,538 

ÁREA DE BANHEIROS POR ÁREA TOTAL (AB) 0,047 0,008 16,572 
ÁREA DOS COMPARTIMENTOS EDUCATIVOS POR Nº DE COMP. 

EDUC. (AMC) 65,853 14,587 22,151 
ÁREA COMUM TOTAL POR ÁREA TOTAL (AC) 0,299 0,042 14,225 

ÁREA EDUCATIVA TOTAL POR ÁREA TOTAL (AE) 0,487 0,073 14,887 
ÁREA ADMINISTRATIVA TOTAL POR ÁREA TOTAL (AD) 0,032 0,015 47,607 
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4.1 APLICAÇÃO DOS ÍNDICES 

Para exemplificação da aplicação destes índices, tem-se as seguintes situações: 

a) No levantamento de quantitativos dos serviços de alvenarias o resultado tinha sido de 

5.000 m² de alvenarias. Como o somatório do índice de paredes internas e externas de 

áreas de paredes foi 1,95 m² de área de alvenaria por m² de obra, e a obra tem 2.000 m² 

de área, no total serão 3.900 m² de alvenarias e não 5.000 m² como o levantado, supondo-

se que tenha havido um erro grosseiro. 

b) Para o Centro de Aulas Veterinária o valor encontrado para o índice CPI foi 0,19. Como 

a média para o CPI é de 0,21, pode-se afirmar que neste projeto teve serviços como 

marcação e encunhamento de paredes aproximadamente 9,5 % menores à média. 

Chega-se à conclusão de que este projeto possui um custo de matérias e serviços que 

este indicador engloba, ligeiramente inferior. 

c) Ainda considerando o centro de aulas veterinária e o mesmo índice CPI, caso desejasse 

encontrar o comprimento total de paredes internas basta multiplicar o indicar pela área 

total do pavimento tipo e pelo o número de pavimentos tipos, conforme descrito abaixo. 

CPI x Atotalpavtipo x Npavtipo = Comprimento total de paredes internas 

0,19 x 831,20 x 1 = 157,89 m 

O projeto possuirá um total de 157,89 m de serviços como marcação e encunhamento 

de paredes internas. 

Analisando a hipótese de que as variáveis adotadas, de suposta maior influências nos custos da 

edificação, possuem relações constantes com variáveis geométricas características de projetos 

semelhantes, foi observado que para diversos índices propostos foram obtidas médias com altas 

constâncias (coeficientes de variação inferiores a 25%), com exceção do indicador da Área 

Administrativa, que teve Coeficiente de Variação de 47,61. Isto indica a possibilidade da 

adoção da média para ser considerada como valor de referência dos indicadores dos projetos 

adotados pela SEINFRA. 
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4.2 COMPARAÇÃO DO ÍNDICE DE COMPACIDADE COM CUSTO 

Para avaliação do Índice de Compacidade, pode-se adotar como referência a pesquisa de 

Lantelme (1994) em que estabelece como ICruim até 60, ICbom entre 60 e 75, e ICótimo acima 

de 75. Nenhum dos edifícios analisados atingiu um IC superior à 64, sendo que três se 

enquadraram na categoria de ICruim e 4 na categoria de ICbom. Outra análise relevante a ser 

discutida é observar a relação do custo/m² do empreendimento pelo índice de compacidade e 

pelo índice de compacidade espacial. A Figura 4.1 ilustra esta relação. 

Figura 4.1 - Relação do Custo/m² pelo IC e pelo Ice. 

 

Como conhecido, os Centros de Aulas Aparecida (1), Medicina (2) e Engenharias (3) contêm 

as mesmas bases de projeto arquitetônico. Ao se comparar somente o IC (bidimensional), 

percebe-se que com a melhora do IC houve a redução do custo/m², mas não é conclusiva uma 

explicação da diferença do custo/m² entre o Centro de Aulas Aparecida e o Centro de Aulas 

Medicina. Por isso se tem o uso do ICe, aonde pode-se ver que com um ICe menor o Centro de 

Aulas Aparecida gerou um custo/m² maior. 

O mesmo acontece com os Centros de Aulas Agronomia (5), Caraíbas (6) e Veterinária (7), de 

acordo com a Figura 4.2. O raciocínio de desenvolvimento é análogo ao que foi feito 

anteriormente, assim como a conclusão. 
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Figura 4.2 - Relação do Custo/m² pelo IC e pelo Ice. 

 

4.3 SOBRE O GRAU DE SEGMENTAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES 

As edificações apresentaram, em média, que 30% de sua área total é destinada para as áreas de 

circulação - hall, corredor e escada -, o que é um percentual muitíssimo elevado, enquanto 49%, 

em média, de sua área total é destinada para as áreas educativas - salas de aula e salas de estudo 

-, o que é incoerente com a finalidade da edificação. Vale ressaltar que as salas de professores 

presentes em dois centros de aulas não foram consideradas como áreas educativas e nem como 

áreas administrativas, a fim de não descaracterizar a definição amostral. 

Em comparação a outros valores encontrados na literatura, Mascaró (1985) relata que as áreas 

de circulação normalmente correspondem de 15 a 25% da área do pavimento tipo, enquanto 

Losso (1995) encontra em sua pesquisa o valor de 8%. Porém, estas pesquisas foram realizadas 

em obras de edifícios residenciais e comerciais. 
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Comparações quantos aos demais indicadores é dificultada por se estar lidando com edificações 

voltadas para atividades de ensino, enquanto os demais trabalhos elaborados são voltados para 

o mercado de empreendimentos multipavimentos residenciais, além do que cada empresa 

possui sua própria equipe com outras concepções arquitetônicas e metodologias construtivas 

distintas. 

Dentro de suas limitações, este trabalho dá o suporte necessário para a confecção de uma futura 

estimativa de custos preliminar voltada para edificações da tipologia dos Centros de Aulas da 

UFG. 

5.1 ESTUDOS FUTUROS 

Dentro as oportunidades e dificuldades encontradas ao decorrer deste trabalho, recomendo que 

para estudos futuros se faça: 

 Avaliação do desempenho térmico e acústico das edificações estudadas, relacionando 

com os custos de implementação dos sistemas de vedação, custo de manutenção e índice 

de compacidade espacial. 

 Elaboração de sugestões de projetos arquitetônicos que visem a padronização das 

edificações e/ou de seus componentes internos destinadas para aulas em mente da 

melhor utilização do espaço físico, dos recursos financeiros e do conforto do usuário. 

 Avaliação de pós-ocupação das edificações estudadas.
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