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RESUMO

No sistema de parede de concreto, utilizasse basicamente, um jogo de fôrmas, tela de aço e o concreto que irá constituir a parede e a laje, que 
consistem na estrutura da obra. O sistema é indicado para construção em grande escala e é usado, sobretudo em obras residenciais de padrão 
econômico. Entre as principais características pode-se citar a agilidade de execução, maior organização do canteiro, otimização do tempo, menos 
desperdício dos insumos, e maior controle de custos. Importante salientar que nos sistemas construtivos tradicionais (estrutura de concreto 
armado e alvenaria estrutural) há grande consumo de matéria prima e produção de resíduos, e o próprio processo de execução justifica a 
necessidade de buscar outros sistemas construtivos. Já são bem conhecidos e há empresas especializadas em fornecer índices de custos dos 
insumos, entre outros dados relevantes na definição do sistema a ser utilizado no empreendimento, tem-se a facilidade de contratação de mão de 
obra, aquisição de materiais, conhecimento de características do sistema, execução, cultural, demográfico, custos e patologias. Sendo assim o 
sistema em parede de concreto armado, por mais que já é utilizado no país desde meados da década de 70, não há dados oficiais e relevantes em 
relação ao seu custo. As empresas construtoras, incorporadoras e investidores obtêm informações acerca do método por experiências de outras 
empresas e por pesquisa, através de consultoria e profissionais experientes e especializados, e tem como base de informações de obras 
anteriores, ou seja, informações históricas e material teórico. Sendo assim, o objetivo deste artigo é realizar uma estimativa de custo para o 
levantamento quantitativo de materiais e serviços estruturais do sistema em parede de concreto armado, parametrizando e obtendo dados para 
referência de custos. Com o custo estimado, poderá ser utilizado para comparativos com outros sistemas construtivos e viabilidades de projetos. 
Para a obtenção da estimativa, foi analisada a fundamentação teórica e análise de material de planejamento, orçamento e controle de um 
empreendimento que já possui as fôrmas para a execução da parede, não englobando os valores deste insumo em si, entrando apenas o custo de 
sua depreciação na planilha de estudo. Trata-se de um condomínio residencial de apartamentos padrão econômico, localizado na cidade de 
Ribeirão Preto - SP, contendo 18 blocos, cada um com 16 apartamentos, sendo 4 apartamentos por andar, são 288 apartamentos executados no 
sistema em parede de concreto armado e um bloco com 16 apartamento sendo 4 por andares executado em sistema de alvenaria estrutural 
adaptados para PNE. O empreendimento conta com áreas comum, itens de lazer e área privativa dos apartamentos térreo, os apartamentos 
possuem 2 dormitórios, 1 área de serviço acoplada a cozinha, 1 banheiro e 1 sala, com área total do apartamento com 1 garagem de 41,85m² e 
54,67m² PNE, o volume de concreto utilizado por bloco é de 260,57 m³. Foi adotado para cálculo a área construída do apartamento de 40,95m². 
Sendo assim, está em desenvolvimento um estudo baseado em um orçamento e material de planejamento e controle de um empreendimento de 
construção de unidades autônomas de padrão do Programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida (MCMV), de uma construtora conhecida 
no segmento no país todo, que optou por executar seus empreendimentos pelo sistema em parede de concreto armado, antes executava suas 
obras pelo método de alvenaria estrutural. A partir dos levantamentos obtidos e conferidos in loco da estrutura estudada, obtivemos o custo 
estimado do serviço estrutural no empreendimento que foi de R$2.287.919,42, sendo que foi gasto R$127.106,63 por bloco, R$7.944,16 por 
apartamento e R$194,00 por metro quadrado. Portanto, para efeito de projeção de custos para a estrutura de parede de concreto armado para a 
construtora analisada utiliza-se como base de dados o valor de R$ 194,00 por metro quadrado construído obtido durante o estudo.
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