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RESUMO
As obras de infraestrutura são, em geral, obras que necessitam de muito capital para que
sejam realizadas e possuem muito risco financeiro envolvido. Apesar disso, durante as fases de
planejamento, pouco são os gestores que utilizam analises precisas na estimativa de custo de
obras rodoviárias. Uma forma de fazer esse tipo de estimativa são as publicações dos Custos
Médios Gerenciais, disponibilizados pelo DNIT, porém devido a generalizações podem
acarretar grandes erros nas estimativas.
Sendo assim, este trabalho visa auxiliar na estimativa de custos médios de obras de
infraestrutura rodoviária, focando no dimensionamento equivalente dos custos médios e usando
como base os custos unitários fornecidos pelo sistema Novo SICRO (DNIT) e pela pesquisa de
preços da ANP. Para isso, foi desenvolvido uma metodologia, aplicada a uma ferramenta, para
ser usada a nível de planejamento, bem como para validação de projetos, e que tem a
terraplenagem, a pavimentação e a drenagem como os principais serviços de uma obra
rodoviária. A ferramenta foi elaborada utilizando o software Microsoft Excel®, tendo em vista
seu grande uso na confecção de orçamentos e sua simplicidade no tratamento grandes bases de
dados.
Palavras-Chaves: Custo Médio Gerencial, Obras de infraestrutura rodoviária, Estimativa
de custo, SICRO.
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ABSTRACT
Infrastructure projects are, in general, projects that require a lot of capital to be realized
and have a lot of financial risk involved. Nevertheless, during the planning stages, only few
managers use accurate methods to estimate the cost of investment. One way of doing this type
of estimation is the publications of the Custos Gerencias Médios, made available by the DNIT,
but due to generalizations can cause great errors in the estimates.
Thus, this work aims to help in the estimation of average costs of road infrastructure
projects, focusing on the equivalent sizing of average costs and based on the unit costs provided
by the new Novo SICRO (DNIT) system and the ANP price survey. For this, a methodology was
developed, applied to a tool, to be used at the planning level, as well as for validation of projects,
and that has the earthwork, paving and drainage as the main services of a road work. The tool
was developed using Microsoft Excel® software, due to its great use in budgeting and its
simplicity in the treatment of large databases.
Key words: Custo Médio Gerencial, Obras de infraestrutura rodoviária, Estimativa de
custo, SICRO.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVO PRINCIPAL

O objetivo principal do trabalho é desenvolver uma metodologia de estimativa de custos
médios gerenciais de projetos e obras de infraestrutura rodoviária, utilizando como base o novo
Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), disponibilizado pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e os preços médios dos materiais
betuminosos, disponibilizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e
Biocombustíveis (ANP).

1.2 OBJETIVO SECUNDÁRIO

Além do objetivo principal, foi possível observar que o trabalho poderia abranger um
objetivo secundário de desenvolver uma ferramenta automatizada que utilizasse a metodologia
proposta e permitisse o usuário desta obter, facilmente e de forma customizável as
características de cada projeto em estudo, a estimativa de orçamento do projeto.
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1.3 JUSTIFICATIVA

1.3.1 INVESTIMENTOS NA MALHA RODOVIÁRIA BRASILEIRA

O investimento em construção, duplicação e recuperação de rodovias é fundamental para
um país com proporções continentais como o Brasil. Uma malha rodoviária desenvolvida é
fator fundamental para integração nacional, para acentuar a mobilidade da população e do
capital, para garantir segurança das pessoas e do transporte e, inclusive, para a defesa nacional.
Apesar de possuir dimensões continentais e diversos polos importantes espalhados pelo
país, o Brasil ainda possui uma malha rodoviária pouco desenvolvida. Esse cenário fica
evidente quando se compara a malha rodoviária brasileira com países mais desenvolvidos. As
figuras abaixo retratam as rodovias duplicadas (autoestradas), em 2009, e nos Estados Unidos,
em 2008, respectivamente.

Figura 1– Malha de autoestradas brasileiras em 2009 (Fonte: Bain & Company)
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Figura 2 – Malha de autoestradas americanas em 2008 (Fonte: Bain & Company)

Comparando visualmente as malhas apresentadas nas figuras 1 e 2, percebe-se que a malha
de rodovias duplicadas americanas é inteiramente interligada, enquanto que a brasileira é
concentrada e limitada. Além disso, a densidade desse tipo de malha do Brasil é cerca de 6
vezes menor que a dos Estados Unidos, indicando a grande diferença entre a facilidade de
transporte nesse modal entre esses dois países. Considerando ainda que a matriz de transporte
e deslocamento de pessoas no Brasil se dá fundamentalmente por rodovias, o cenário rodoviário
brasileiro merece uma grande atenção, sendo grande oportunidades para investimentos e
desenvolvimento do setor.

1.3.2 ESTIMATIVAS DE CUSTOS PARA INVESTIMENTOS

Tendo em vista esse potencial de desenvolvimento e a necessidade de investimentos,
diversos agentes se movimentam no país para financiar a melhoria e expansão na malha
rodoviária do país. Porém, para que esses investimentos sejam bem dimensionados, é
necessário ter uma estimativa dos custos para se construir ou restaurar rodovias no país.
Atualmente, para se estimar esses custos, tomadores de decisão utilizam, além de histórico
de outros empreendimentos, uma metodologia fornecida pelo DNIT, denominada “Custos
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Médios Gerenciais”, que apresenta grande faixa de possíveis valores e pouca precisão quando
aplicada em diversas situações.
Nesse cenário, surgiu então a oportunidade de se desenvolver uma metodologia mais
precisa, aproximando os valores que o tomador de decisão precisa alocar para o investimento,
com o que realmente será gasto na obra de infraestrutura rodoviária. A proposta dessa nova
metodologia é baseada em algumas premissas técnicas para dimensionamento dos quantitativos
de serviços e materiais, e preços unitários dos serviços, disponíveis no Sistema de Custos
Referenciais de Obras (SICRO), e nos preços médios dos materiais betuminosos,
disponibilizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis (ANP).
As premissas técnicas serão explicadas posteriormente e se baseiam em diversos fatores,
destacando-se a localização geográfica (Estados e Regiões) e o tipo de terreno (Plano, Ondulado
ou Montanhoso), além do tipo de obra (Construção ou Reconstrução). Já os preços unitários,
disponibilizados pelo DNIT e pela ANP, variam de acordo com o Estado em que obra é feita.
Em resumo, espera-se então que nova metodologia proposta traga um nível de precisão
intermediário entre a ferramenta de “Custos Médios Gerenciais” atual e o que seria o custo
orçado real da obra. A figura 3 explica esquematicamente esse nível intermediário, mostrando
a faixa aonde se encontraria a precisão esperada da metodologia, bem como quais são os dados
de entrada e de saída dos “Custos Médios Gerenciais”, da metodologia proposta e de um
orçamento real.

Figura 3 – Precisão esperada dos custos de obra de infraestrutura rodoviária (Fonte: Autor)
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 PRINCIPAIS CUSTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Segundo o Manual de Soluções Técnicas Gerenciais do DNIT (2010), após levantamentos
realizados no Arquivo Técnico da Área de Projetos do DNIT, onde foi possível estabelecer uma
média aritmética dos valores de projetos de diversas obras de infraestrutura rodoviária ao longo
do território nacional entre 2005 e 2010, percebe-se que os custos de obras de construção e
reconstrução de rodovias, de forma geral, se concentram em 3 (três) áreas de segmentação de
serviços: Drenagem, Terraplenagem e Pavimentação. Os valores orçados para as 3 (três) áreas
de segmentação e seus percentuais no custo total das obras variam com cada obra, pois
dependem da finalidade e das características do projeto executivo e das particularidades do
local da obra. A terraplenagem, por exemplo, possui como principais fatores de impacto no
custo: as distâncias médias de transporte (DMTs) dos materiais, as características dos solos na
região, o relevo da região, as seções de corte e de aterro definidos pelo greide de projeto, entre
outros. Para a pavimentação, os fatores essenciais no cálculo dos custos dos serviços são: as
distancias médias de transporte (DMTs), as propriedades dos solos utilizados para subleito, subbase e base, as técnicas utilizadas em cada camada do pavimento asfáltico, os preços dos
materiais betuminosos, entre outros. Nos serviços de drenagem, os fatores hidrológicos, as
condições hídricas, o relevo da região, as DMTs dos insumos, o relevo da região, entre outros,
são aspectos primordiais para na composição dos seus custos.
Entretanto, confirme indicado na figura 4, o levantamento realizado pelo DNIT no Manual
de Soluções Técnicas Gerenciais mostra que, em geral, mesmo as áreas de serviço diferindo
nas percentagens individuais em relação ao orçamento total da obra, a somas dessas
percentagens estão entre 70% e 90%. As obras que essa soma não está em entre esse intervalo
são obras com alguma particularidade que torna os custos das outras áreas de segmentação de
serviço (sinalização, obras de arte especiais, obras complementares, mobilização e
desmobilização, entre outros) mais altos que os seus custos comuns. Por exemplo, na
construção de um trecho de rodovia onde, no projeto, metade do trecho é composto pontes, temse, como principal custo, a soma dos valores dos serviços relacionados às obras de arte
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especiais.

Figura 4 – Gráfico de distribuição percentual média dos custos de obras de construção rodoviária (Fonte: Autor)

Com base nessa realidade, e a fim de simplificar as premissas adotadas, toda a metodologia
do trabalho foi desenvolvida voltada para calcular, de forma mais precisa possível, os custos
dessas 3 (três) grandes áreas e, em seguida, utilizar a soma desses valores para estimar o valor
total do orçamento da obra.

2.2 SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS (SICRO)

Durante os últimos 70 (setenta) anos, o Ministério dos Transportes e todos os seus órgãos
e agentes subordinados vêm desenvolvendo ferramentas que buscam otimizar a utilização dos
recursos da União em obras de infraestrutura de transportes. Nesse contexto, a gestão de custos
se desenvolveu no DNER/DNIT (Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes) e
foi construída, ao longo do tempo, por meio da criação de tabelas de preços, manuais gerenciais,
técnicos e de composições de custo, e pela elaboração das várias versões do Sistema de Custos
Referências de Obras (SICRO).
O Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) é uma realização de diversos agentes,
coordenados pelo DNIT, que resume a composição de custos unitários para obras de
infraestrutura de transportes. Os custos unitários são as importâncias, em moeda corrente,
dispendida na execução da unidade de medição de cada serviço. A metodologia utilizada para
se chegar nessas composições de custos unitários é explicada em 74 volumes, sendo 31 manuais
técnicos, 37 de composições de custos e 6 manuais de produções de equipes mecânicas,
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disponíveis no site do DNIT. Dentre estes, vale destacar o Volume 02, que explica a
metodologia para a pesquisa de preços e mostra a preocupação do Sistema em refletir a
realidade de preços em cada estado.
O Sistema conta ao todo com 6.060 composições de custos unitários, destacando-se aqui
o universo de composições disponíveis para os principais custos de obras rodoviárias:
•

279 composições de serviços de terraplenagem;

•

231 composições de serviços de pavimentação rodoviária; e,

•

2.012 composições de serviços de drenagem e obras correntes.

Vale destacar ainda que o Sistema SICRO atual não contempla valores de Bonificação e
Despesas Indiretas (BDI).

2.3 CUSTO MÉDIO GERENCIAL

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os Custos
Médios Gerenciais (CMG) são valores de custos estimados, para uso em nível de planejamento,
de empreendimentos em infraestrutura de transportes, para implantação adequação,
restauração, reconstrução, manutenção, sinalização, projetos, estudos de viabilidade, estudos
ambientais, desapropriação, Obras de Artes Especiais (OAE), referentes às obras rodoviárias,
bem como custos de empreendimentos dos modais ferroviário e aquaviário. Os referidos custos
são atualizados bimestralmente por meio de novas publicações de uma pesquisa de preço
realizada e podem ser encontrados no site do DNIT. A última publicação disponível (nov/16)
encontra-se disponível no site do DNIT, porém segue um trecho abaixo:

Figura 5 – Trecho retirado dos “Custos Médios Gerenciais” (Fonte: DNIT)

Nesse trecho, fica evidente a grande faixa de possíveis valores para um mesmo tipo de
obra, o que pode causar uma grande margem de incerteza para investimentos. Tomemos como
exemplo simplificado o planejamento para a construção de uma rodovia de 50km, conforme a
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descrição acima. Caso o tomador de decisão utilize o valor médio para seu investimento e, após
orçar a obra, perceber-se que o custo do investimento está na faixa de limite superior, o déficit
para viabilizar o empreendimento seria de, aproximadamente, R$ 40 milhões. Dessa forma,
destaca-se, mais uma vez, a oportunidade de se ter uma ferramenta mais confiável para evitar
riscos de viabilidade e qualidade da obra, devido a grandes déficits no planejamento inicial.
Além disso, percebeu-se que a atual ferramenta possui algumas limitações nas premissas
adotadas que são destacadas nas suas observações, destacando-se as que a metodologia proposta
busca solucionar:
•

Os custos unitários são tomados baseados unicamente nos preços do estado de
Minas Gerais. Isso pode causar grandes variações caso haja uma grande disparidade
de preço entre estados. Por exemplo, segundo o SICRO de janeiro de 2017, os
preços da Brita 0 nos estados do Acre (R$ 230,02) e de Minas Gerais (R$ 71,74)
diferem por um valor total de R$ 158,28. As figuras XXX e XXX são extratos
retirados do Relatório Sintético de Materiais disponibilizados no SICRO de janeiro
de 2017.

Figura 6 – Relatório Sintético de Materiais do SICRO Jan/2017 para estado do Acre (Fonte: DNIT)

Figura 7 – Relatório Sintético de Materiais do SICRO Jan/2017 para estado de Minas Gerais (Fonte: DNIT)

•

As Soluções Técnicas Gerenciais, usadas para os cálculos do CMG e que serão
explicadas em maior detalhe posteriormente, tomam como premissas para cálculos
de quantitativos de serviços considerações que não dependem da região e
características do local. Isso também pode causar grande disparidade entre as
realidades de cada local de obra. Por exemplo, para o cálculo dos custos de
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transporte, o Manual de Soluções Técnicas Gerenciais atribui para as Distâncias
Médias de Transportes (DMTs) valores fixos baseados numa média aritmética dos
valores encontrados no acervo de projetos do DNIT entre 2005 e 2010. A figura
XXX apresenta as DMTs sugeridas pelo Manual de Soluções Técnicas Gerenciais.

Figura 8 – Distancias Médias de Transporte (Fonte: Manual de Soluções Técnicas Gerenciais)

2.4 SOLUÇÕES TÉCNICAS GERENCIAIS

Na busca de definir soluções que representem ao máximo a realidade do que vem sendo
utilizado na prática no meio rodoviário, o DNIT fez um levantamento técnico a fim de se definir
uma boa variedade de soluções, considerando ainda, as condições nacionais, o atendimento às
Especificações Técnicas do DNIT e também as novas tecnologias em uso no setor. Essas
soluções estão descritas no Manual de Soluções Técnicas Gerenciais – Vol 1 e servem de base
para o cálculo dos quantitativos de serviços, que juntamente com os preços unitários, compõem
o modelo de Custos Médios Gerenciais atual.
Dentre as diversas premissas técnicas adotadas, destacam-se algumas que causam um
grande impacto nos quantitativos de serviços, e consequentemente nos custos da obra. O
presente trabalho tem como objetivo avaliar essas premissas na metodologia proposta, a fim de
entender como diferenciar por características do local de obra e desenvolver a ferramenta de
forma que essas premissas sejam customizáveis. As premissas destacadas são:
•

Características geométricas da pista;

•

Distância Média de Transportes dos materiais utilizados (DMT).
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2.5 ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO

Os índices de reajustamento indicam a variação mensal de diferentes categorias de
produtos e serviços, e são calculados a partir do mês-base de referência indicado. Os índices de
reajustamento são sistemática e mensalmente calculados pelo Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e divulgados pela Coordenação-Geral de Custos de
Infraestrutura/DIREX/DNIT.
Os índices são usados para fazer a equivalência de valores em diferentes períodos de tempo,
a partir da seguinte fórmula:
𝑅=

𝐼𝑖
𝐼0

.𝑉

Equação 1

Onde:
𝑅 = Valor da parcela reajustada;
𝐼0 = Índice de preço verificado no mês/ano base;
𝐼𝑖 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento;
𝑉 = Valor, a preços no mês/ano base, da parcela a ser reajustada.
Diversos índices são disponibilizados pelo DNIT, porém destacam-se para o trabalho os
índices de Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem. Os serviços que essas categorias
abrangem são mostradas na tabela abaixo:

Tabela 1 – Serviços contabilizados para reajustamento (Fonte: DNIT)
Serviços de Terraplenagem

Serviços de Pavimentação

Serviços de Drenagem

Aterros

Areia-asfalto

Bocas de lobos

Camada drenante

Arrancamento e remoção de
paralelepípedos e meio-fios

Bueiros

Compactação de aterros

Bases e sub-bases do pavimento

Caixas coletoras

Capa selante

Calha metálica

Concreto betuminoso usinado a
quente

Construção e remoção de dispositivos
de drenagem e obras de arte correntes

Enrocamento de pedra jogada

Fresagem do revestimento

Descidas e entradas d'água

Escavação, carga e transporte de
materiais

Imprimação

Dissipadores

Escavações e reaterros

Lama asfáltica

Drenos

Geogrelhas

Macadame betuminoso

Enrocamento de pedra arrumada

Muro gabião

Macadame hidráulico

Lastro de brita

Desmatamento, destocamento e
limpeza de áreas
Desmonte a frio ou cuidadoso de
rocha
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Recomposição de revestimento
primário

Manta sintética para recapeamento
asfáltico (fornecimento e aplicação)

Meio-fios

Regularização da faixa de domínio

Micro-revestimento

Poços de visita

Regularização de talude

Peneiramento

Sarjetas e valetas

Remoção de solos moles

Pintura de ligação

Selo de argila apiloado com solo local

Serviços preliminares

Pré-misturado

Tampas de caixas e poços

Reciclagem do revestimento

Tubulações de drenagem

Reforço e/ou regularização do
subleito
Remoção da camada granular do
pavimento
Remoção de material de baixa
capacidade de suporte
Remoção de revestimento betuminoso
Tratamento superficial simples, duplo
ou triplo
Execução de pavimentos com peças
pré-moldadas de concreto de cimento
Portland
Limpeza e enchimento de junta de
pavimento de concreto de cimento
Portland
Pavimentação com concreto de
cimento Portland
Recomposição de placa de concreto
de cimento Portland
Sub-base de concreto de cimento
Portland

Além disso, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), tem a finalidade
de medir o comportamento de preços em geral da economia brasileira. O Índice é uma média
aritmética, ponderada, dos seguintes índices: Índice de Preços no Atacado (IPA), peso de 60%;
Índice de Preços ao Consumidor (IPC), peso de 30%; e, Índice Nacional da Construção Civil
(INCC), peso de 10%, e serve de referência para se comparar os demais valores de
reajustamento.
A figura 9, mostra a evolução dos índices, tendo como referência (=100) em janeiro de
2001 e exibindo com dados até janeiro 2017.
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Figura 9 – Gráfico de índices de reajustamento de obras (Fonte: Autor)
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3

3.1

METODOLOGIA PROPOSTA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Dada então a oportunidade de desenvolver uma metodologia mais assertiva para o
planejamento de investimentos, a proposta desenvolvida neste trabalho consiste basicamente
de três etapas:
1) identificar os serviços que compõem os principais custos de projetos de infraestrutura
rodoviária, nas categorias de terraplenagem, pavimentação e drenagem;
2) dimensionar esses serviços a partir de características geométricas do projeto e do local
onde a obra será executada, de forma que seja um dimensionamento equivalente que abranja
também os demais serviços; e,
3) calcular os custos estimados a partir dos custos unitários de cada serviço e material.

Figura 10 – Estrutura de cálculo da metodologia (Fonte: Autor)

Os cálculos dos quantitativos de serviços de cada categoria de serviços tem características
específicas e serão discutidos a seguir.
Vale ressaltar ainda que, para o desenvolvimento da ferramenta, foram utilizados valores
unitários dos serviços e materiais com preços base de janeiro de 2017. Além disso, os cálculos
e desenvolvimento do trabalho, analisam os valores sem BDI.
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3.2

TERRAPLENAGEM

3.2.1 IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS

Segundo Ricardo (2007), define-se Terraplenagem como o conjunto de operações
necessárias à remoção do excesso de terra para locais onde esta esteja em falta, sempre
buscando atender as solicitações previstas nos projetos construtivos. Essa categoria de serviços
é necessária em diversas obras de infraestrutura, como por exemplo na construção de rodovias,
aeroportos, ferrovias e edificações.
Desta forma, pode-se dizer que essa categoria de serviços possui um ciclo de operação
divido em 4 etapas onde em cada uma delas existe um conjunto de serviços a serem realizados.
As etapas que compõem esse ciclo são: Escavação, Carga de material escavado, Transporte e
Descarga e Espalhamento. Além das etapas do ciclo de operação, deve-se considerar também
a necessidade de uma etapa de pré-operação que consiste no preparo do terreno natural
(desmatamento, destocamento e limpeza) para Terraplenagem.
A identificação dos serviços essenciais para cada etapa do ciclo de operação está
diretamente relacionada com algumas variáveis de contorno relacionadas as características do
solo na região da obra e particularidades do projeto utilizados. Visando garantir a ampla
aplicabilidade da metodologia, considera-se que o principal critério para determinação dos
serviços seria a dificuldade e/ou resistência dos materiais de superfície movimentados ao
desmonte, seja ele mecanizado ou manual.
Diante disso, seguindo orientações do Manual de Terraplanagem do DNIT, classifica-se os
materiais de superfície em três categorias: 1ª categoria, 2ª categoria e 3ª categoria.
•

Material de 1ª Categoria: compreende solos em geral, residuais ou sedimentares,
seixo rolado ou não, com diâmetro máximo e inferior a 0,15m, qualquer que seja o
teor de umidade apresentado. O processo de extração é compatível com a utilização
de “Dozer”, “Scraper” rebocado ou motorizado.

•

Material de 2ª Categoria: compreende os materiais com resistência ao desmonte
inferior à rocha não alterada, cuja extração se processa por combinação de métodos
que obrigam a utilização do maior equipamento de escarificação exigido
contratualmente; a extração pode, eventualmente, envolver o uso de explosivos.
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Estão incluídos nesta categoria os blocos de rocha, de volume inferior a 2m³ e os
matacões ou pedras de diâmetro médio compreendido entre 0,15m e 1,00m.
•

Materiais de 3ª Categoria: compreende os materiais com resistência ao desmonte
equivalente à rocha não alterada, e os blocos de rocha com volume igual ou superior
a 2m³ ou com diâmetro médio superior a 1,00m. Sua extração e redução, a fim de
possibilitar o carregamento, se processa com o emprego continuo de explosivos.

Assim sendo, nesta metodologia, os serviços escolhidos para o dimensionamento
equivalente da Terraplenagem são:
Tabela 2 – Serviços de terraplenagem (Fonte: Autor)
Código SICRO

SERVIÇOS TERRAPLENAGEM

5501700

Desmatamento, destocamento e limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m

5501878

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 600 a 800 m

5502614

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 600 a 800 m

5502745

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 600 a 800 m

5502902

Escavação, carga e transporte de solos moles DMT 600 a 800 m

5502978

Compactação de aterro 100% PN (Proctor Normal)

5503041

Compactação de aterro 100% PI (Proctor Intermediário)

4413942

Espalhamento de material de bota fora

4413984

Compactação de material de bota fora

3.2.2 DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS

O dimensionamento dos serviços é realizado de acordo com as etapas de pré-operação e do
ciclo de operação e considerando os serviços presentes nos relatórios trimestrais do SICRO.
Para as etapas de pré-operação, utiliza-se somente um serviço: desmatamento,
destocamento. e limpeza com árvores de diâmetro até 0,15m (Cod. SICRO - 5501700). Sua
quantificação é feita adotando-se um valor fixo dependo do tipo de relevo (plano, ondulado,
montanhoso) presente no terreno da obra. Os valores utilizados para cada um dos tipos de relevo
são: 30000 m² (Plano), 40000 m² (Ondulado) e 50000 m² (Montanhoso). Tais números foram
obtidos baseando-se em dados de projetos antigos e em alguns trabalhos realizados pelo
professor-orientador Álvaro Vieira.
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Para as etapas do ciclo de operação da Terraplenagem, os 8 (oito) serviços do SICRO
escolhidos inicialmente são divididos em 2 (dois) grupos cálculo. O primeiro é formado por
serviços que abrangem as três primeiras etapas do ciclo de operação, ou seja, todos os serviços
relacionados a escavação, carga e transporte de material. O segundo é formado pelos serviços
que abrangem a última etapa do ciclo, ou seja, descarregamento, espalhamento e compactação
dos materiais superficiais. Em ambos os grupos, existe a necessidade inicial do cálculo do
quantitativo de cada tipo de material de superfície (1ª, 2ª e 3ª categoria). A seguir temos uma
descrição de como esses quantitativos foram calculados.

3.2.2.1 CÁLCULO DO VOLUME DE MATERIAIS DE SUPERFÍCIE

No método proposto, o cálculo dos quantitativos dos serviços de escavação, carga e
transporte é realizado segundo duas etapas básicas:
1)

Cálculo das respectivas áreas dos materiais de superfície na seção tipo de

corte/aterro;
2)
(1 −

𝐿𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒
𝐿

Multiplicação das áreas calculadas pelo fator corte/aterro por quilômetro, ou seja,
) 𝑥1000.

Inicialmente, afim de simplificar os cálculos, adota-se que as seções de corte e aterro são
as mesmas e podem ser representada por um trapézio homogêneo. Sendo assim, as variáveis
que caracterizam trapézio são: espessura da camada (h), base menor (L) e inclinação do talude
(n).

Figura 11 – Dimensões da seção de terraplenagem (Fonte: Autor)

Além disso, sabendo que, dependendo do terreno onde será realizado a obra, existe a
possibilidade de encontrar, num mesmo local, os três tipos de materiais de superfície, a
metodologia considera que trapézio homogêneo composto por 3 (três) camadas, onde cada uma
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delas representa um dos tipos de materiais de superfície. Abaixo segue uma representação
gráfica do trapézio homogêneo dividido em camadas:

Figura 12 – Seção típica de terraplenagem (Fonte: Autor)

Onde:
𝑏: Base da seção tipo corte/aterro
𝐻1: Altura da camada de material de 1ª categoria na seção tipo corte/aterro
𝑁1: Inclinação do talude de corte/aterro do material de 1ª categoria na seção tipo corte/aterro
𝐻2: Altura da camada de material de 2ª categoria na seção tipo corte/aterro
𝑁2: Inclinação do talude de corte/aterro do material de 2ª categoria na seção tipo Altura da
camada corte/aterro
𝐻3: de material de 3ª categoria na seção tipo corte/aterro
𝑁3: Inclinação do talude de corte/aterro do material de 3ª categoria na seção tipo corte/aterro

Na metodologia, a espessura (H) de cada camada e a respectiva inclinação (N) do talude
são dependes de duas variáveis de contorno, sendo estas: o tipo de relevo do terreno (Plano,
Ondulado, Montanhoso) e a região do país (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul) da
obra. Essa consideração visa permitir que o método consiga adaptar o dimensionamento às
particularidades das obras.
A base (b) da seção tipo é determinada pelas seguintes dimensões: largura de acostamento,
largura da pista de rolamento, largura da sarjeta. Sendo assim, o valor de da base (b) é calculado
pela seguinte fórmula:
𝑏 = 2. [𝐿𝑎𝑐𝑜𝑠𝑡. + 𝐿𝑟𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝐿𝑠𝑎𝑟𝑗𝑒𝑡𝑎 ]

Equação 2
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Desta forma, as áreas dos materiais de superfície são calculadas pelas seguintes equações:
𝐻

𝐻

𝐴1ª 𝑐𝑎𝑡. = [𝑏 + 2. (𝑁3 + 𝑁2 ) +
3

2

𝐻

𝐴2ª 𝑐𝑎𝑡. = [𝑏 + 2. (𝑁3 ) +
3

𝐴3ª 𝑐𝑎𝑡. = [𝑏 +

𝐻3
𝑁3

𝐻1
𝑁1
𝐻2
𝑁2

] . 𝐻1

Equação 3

] . 𝐻2

Equação 4

] . 𝐻3

Equação 5

Outra variável importante para os cálculos dos quantitativos é a razão entres a extensão do
𝐿

trecho de corte por quilometro ( 𝐿1). Semelhante a espessura (H) e a inclinação (N) das camadas,
essa razão também depende do tipo de relevo do terreno e da região do pais. Abaixo segue
imagem para melhor entendimento da variável:

Figura 13 – Relação volume corte-aterro (Fonte: Autor)

Onde:
𝐿1 : Extensão do trecho de corte por quilômetro de obra
𝑉1: Volume de corte por quilômetro de obra
𝑉2: Volume de aterro por quilômetro de obra
Desta forma, o cálculo do volume dos materiais de superfície usa a seguinte expressão:
𝑉𝑜𝑙𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 𝐴𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑥 (1 −

𝐿𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒
𝐿

) 𝑥1000

Equação 6

Onde:
𝐴𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 : Área da camada da seção tipo relativa ao material que se deseja calcular o volume
(𝐿1 /𝐿): Razão de extensão da região de corte por quilômetro
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Para o cálculo do volume de solos mole, a metodologia adota que esse volume é uma
parcela do volume de material de 1ª categoria. O valor percentual que representa a parcela
depende da região do pais onde é realizada a obra. Abaixo segue a equação do volume de solo
mole:
𝑉𝑜𝑙𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒 = 𝑉𝑜𝑙1ª 𝑐𝑎𝑡. 𝑥 %𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒.

Equação 7

Além disso, é importante ressaltar que, com a intenção de simplificar os cálculos sem
perder abrangência da metodologia, considera-se que as distâncias médias de transporte (DMT)
dos serviços de escavação, carga e transporte estão entre 600 e 800 metros da obra.

3.2.2.2 DIMENSIONAMENTO DO DESCARREGAMENTO, ESPALHAMENTO E
COMPACTAÇÃO

Conforme citado anteriormente, o segundo grupo de cálculo do dimensionamento dos
serviços está relacionado com a última etapa do ciclo de operação da Terraplenagem. Sendo
assim, a metodologia adota que este grupo é composto por 4 (quatro) serviços que são divididos
em 3 (três) de compactação e 1 (um) de espalhamento. Os dois primeiros serviços de
compactação são relativos à compactação de aterro 100% Proctor Normal (PN) e à
compactação de aterro 100% Proctor Intermediário (PI) do material de 1ª categoria. A
quantificação das parcelas de volume relativas a cada tipo de compactação é definida pela
multiplicação volume de 1ª categoria por um fator percentual de modo que a soma dos volumes
de compactação pelos dois métodos seja igual ao volume total de material de 1ª categoria. Ou
seja, os volumes podem ser representados pelas seguintes fórmulas:
𝑉𝑜𝑙𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡.𝑃𝑁 = 𝑉𝑜𝑙1ª 𝑐𝑎𝑡. 𝑥 %𝑃𝑁.

Equação 8

𝑉𝑜𝑙𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡.𝑃𝐼 = 𝑉𝑜𝑙1ª 𝑐𝑎𝑡. 𝑥 (1 − %𝑃𝑁 )

Equação 9

No método proposto, o serviço de compactação do material de bota fora é quantificado
considerando que o seu volume é igual ao volume de material de 2ª categoria calculado para o
serviço de escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria DMT 600 a 800m. Já para
o serviço de espalhamento de material bota fora, adota-se que o volume é a soma do volume
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de solos moles com o volume de material de 3ª categoria. Sendo assim, esses dois últimos
serviços podem ser dimensionados pelas seguintes equações:
𝑉𝑜𝑙𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡.

𝑏𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑎

= 𝑉𝑜𝑙2ª 𝑐𝑎𝑡.

𝑉𝑜𝑙𝑒𝑠𝑝.𝑏𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑎 = 𝑉𝑜𝑙3ª 𝑐𝑎𝑡. + 𝑉𝑜𝑙𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒.

Equação 10
Equação 11

Por fim, conforme apresentado anteriormente, para obter os custos dos serviços de
terraplenagem, basta multiplicar o volume calculado de cada serviço pelo respectivo custo
unitário presente na base de dados fornecida pelo SICRO.
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3.3

PAVIMENTAÇÃO

3.3.1 IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS

Com o auxílio do professor orientador, Álvaro Vieira, foram levantados os itens mais
onerosos em composições de custos de projetos de construção e restauração de rodovias. Além
disso, para fins práticos, foi definido um rol dos principais tipos de pavimentos utilizados em
rodovias no Brasil, e feito a correlação desses tipos de pavimentos com os itens, como listado
abaixo.

Figura 14 - Tipos de pavimento para construção de rodovia (Fonte: Professor orientador)

Figura 15 - Tipos de pavimento para restauração de rodovia (Fonte: Professor orientador)

Cada um desses itens listados é equivalente a um serviço do SICRO, e é contabilizado a
partir do quantitativo na respectiva unidade de medida da camada referente. A relação entre o
item e o serviço no SICRO está listada na tabela abaixo.

32

Tabela 3 – Serviços de pavimentação (Fonte: Autor)
Código no
Unidade
SICRO

Nome do item

Nome do respectivo serviço no SICRO

Reforço de subleito

Reforço do subleito com material de jazida

4011211

m3

Sub-base de solo estabilizado s/ mistura

Sub-base de solo estabilizado
granulometricamente sem mistura com material
de jazida

4011227

m3

Sub-base de brita graduada

Base ou sub-base de brita graduada com brita
comercial

4011276

m3

Sub-base de concreto compactado a rolo

Sub-base de concreto compactado com rolo com
brita comercial

4011214

m3

Base de solo estabilizados s/ mistura

Base de solo estabilizado granulometricamente
sem mistura com material de jazida

4011219

m3

Base de brita graduada

Base ou sub-base de brita graduada com brita
comercial

4011276

m3

Tratamento superficial simples c/ emulsão
(acostamentos)

Tratamento superficial simples com emulsão brita comercial

4011358

m2

Tratamento superficial duplo c/ banho diluído
(faixas de rolamento)

Tratamento superficial duplo com banho diluído brita comercial

4011372

m2

Concreto asfáltico - Capa - Faixa C
(acostamentos)

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita
comerciais

4011463

t

Concreto asfáltico - Capa - Faixa C
(acostamentos)

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita
comerciais

4011463

t

Concreto asfáltico - Capa - Faixa C (faixas de
rolamento)

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita
comerciais

4011463

t

Concreto asfáltico - Capa - Faixa C (faixas de
rolamento)

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita
comerciais

4011463

t

Concreto asfáltico - Capa - Faixa C (faixas de
rolamento)

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita
comerciais

4011463

t

Concreto de cimento Portland c/ fôrma deslizante Pavimento de concreto com formas deslizantes (faixas de rolamento)
areia e brita comerciais

4011533

m3

Reciclagem do revestimento betuminoso a frio
no local

Reciclagem simples com incorporação do
revestimento asfáltico à base

4011481

m3

Manta sintética para recapeamento asfáltico

Manta sintética para recapeamento asfáltico com
geotextil RT - 09 - fornecimento e aplicação

4011490

m2

Recomposição da base c/ demolição do
revestimento betuminoso e incorporação à base

Recomposição de camada granular do pavimento
com material de jazida

4915618

m2

Fresagem contínua do revestimento betuminoso

Fresagem contínua de revestimento betuminoso

4011479

m3

Reciclagem com espuma asfáltica e Incorporação Reciclagem com espuma asfáltica e incorporação
do revestimento asfáltico à base com adição de
do revestimento asfáltico à base com adição de
cimento
cimento

4011488

m3

Microrrevestimento a frio com emulsão
modificada com polímero 2,0 cm com brita
comercial

Micro revestimento a frio com emulsão
modificada com polímero de 2,0 cm - brita
comercial

4011412

m2

Concreto asfáltico - Binder - Faixa B

Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita
comerciais

4011459

t

Concreto asfáltico - Capa - Faixa C

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita
comerciais

4011463

t

Concreto asfáltico reciclado em usina com
adição de asfalto e com brita comercial

Concreto asfáltico reciclado em usina com adição
de asfalto - brita comercial

4011478

t

33

3.3.2 DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS

Para cálculo do dimensionamento dos serviços de pavimentação, é considerada uma seção
típica de pavimento, como esquematizado abaixo.

Figura 16 – Seção típica de pavimento (Fonte: Autor)

A partir dessa seção, é calculado o volume médio de cada camada do pavimento, por
quilômetro de extensão do trecho. Para isso, basta-se multiplicar a área da respectiva camada,
em metros quadrados, pelo valor de 1000m da extensão, para se obter o volume, em metros
cúbicos. A área de cada camada varia de acordo com o tipo de pavimento, devido as respectivas
espessuras. Para serviços contabilizados em toneladas, basta-se multiplicar esse volume
encontrado pela densidade adotada do material.
Em serviços de aplicados na superfície do pavimento, e medidos em metros quadrados, o
cálculo do quantitativo é feito multiplicando o comprimento da seção em que a execução é feita,
em metros, pelo valor de 1000m da extensão.
Os valores padrão adotados são:
•

Pista de rolamento: 2 faixas de 3,6 m cada;

•

Pista de acostamento: 2 faixas de 2,5 m cada;

•

Inclinação (horizontal/vertical): 2,0, para base, sub-base e reforço do subleito;

•

Densidade do concreto asfáltico: 2,5 t/m3; e,

•

Densidade da brita graduada: 1,5 t/m3.

Por fim, como todos os valores são calculados para 1 km de extensão da obra, para se chegar
aos valores dos quantitativos de serviço totais da obra, basta-se multiplicar os quantitativos
calculados pela extensão total da obra.
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3.3.3 CÁLCULO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

Devido a metodologia empregada no SICRO, o sistema não contabiliza valores de
transporte e de aquisição de material betuminoso. Portanto, para o cálculo dos custos unitários
reais desses serviços, ou seja, já considerando o transporte e aquisição dos materiais, é
necessário quantificar esses custos secundários, em função do serviço principal. A figura 17
esquematiza essa estrutura de custos.

Figura 17 – Estruturação dos custos de pavimentação (Fonte: Autor)

3.3.3.1 TRANSPORTE DE MATERIAIS NÃO BETUMINOSOS

A unidade de medida para calcular custos de transporte é tkm (tonelada x quilômetro), ou
seja, para se calcular o custo de transporte, é necessário saber a massa que está sendo
transportada, em tonelada, e a distância média que essa é transportada, em quilômetros.
O quantitativo de massa transportada é decorrente do dimensionamento dos serviços,
porém, de forma geral, o quantitativo dos serviços listados não corresponde ao quantitativo de
massa que é transportada para a execução desses. Assim, é necessário um fator de proporção
que converte o quantitativo de serviço em quantitativo de massa a ser transportada. A
metodologia do SICRO já indicada os fatores utilizados para essa conversão, encontrados no
demonstrativo de cada serviço no SICRO. No item “F – Momento de Transporte”, das
composições de custos unitário do SICRO, apesar de não constar o preço final do item, o
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Sistema indica a proporção entre o quantitativo da unidade de serviço e o quantitativo de
transporte, bem como qual transporte é utilizado em cada tipo de pavimento.
Tendo então a massa a ser transportada, para cálculo do custo é preciso ter o valor da
distância média de transporte. Esse valor não pode é dado diretamente no Sistema, sendo
necessária então a adoção de premissas para tal. Isso se deve ao fato de, por ser uma ferramenta
utilizada, principalmente, a nível de orçamentação de obras, o SICRO não define essas
distâncias médias, pois são valores que em fase de orçamento já são disponíveis no projeto. Os
valores padrão adotados no transporte de cada material estão descritos na tabela abaixo.

Tabela 4 - Materiais transportadas para uso nos serviços (Fonte: Autor)

MATERIAL

ORIGEM

DMT (KM)

TRAJETO

Brita 0

Jazida de Pedra

40

Pavimentado

Brita 1

Jazida de Pedra

40

Pavimentado

Brita 2

Jazida de Pedra

40

Não pavimentado

Brita 3

Jazida de Pedra

40

Não pavimentado

Pó de pedra

Jazida Laterita/Cascalho

25

Não pavimentado

Areia média

Jazida de Areia

25

Não pavimentado

Pedrisco

Jazida Laterita/Cascalho

25

Pavimentado

Cal hidratada

Fábrica de Cimento

350

Pavimentado

Cimento Portland

Fábrica de Cimento

350

Pavimentado

3.3.3.2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

Os valores unitários de aquisição de materiais betuminosos são disponibilizados pela
ANP através de deu site. Todos os valores são obtidos a através de pesquisa do material e
região. Materiais que não possuem valor indicado para o Estado, foram precificados de
acordo com o Estado mais próximo. Os materiais pesquisados no Sistema da ANP estão
listados abaixo.
•

Cimento asfáltico CAP 85/100;

•

Cimento asfáltico CAP 50/70;
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•

Emulsão asfáltica RR-2C;

•

Emulsão com polímero para micro revestimento a frio;

•

Agente rejuvenescedor para reciclagem a quente; e,

•

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar.

3.3.3.3 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

O cálculo dos valores de custos de transportes de materiais betuminosos se dá através de
regulamentação do DNIT, normatizada na Portaria Nº 1.078, publicada em 11 de agosto de
2015. A portaria define que o preço do transporte de 1 tonelada de qualquer material
betuminoso, com preço base de julho de 2014, depende unicamente da distância média de
transporte (expressa por “D”) e é calculado pelas equações abaixo.

Figura 18 – Equações tarifárias para transporte de material betuminoso (Fonte: Portaria DNIT Nº 1078)

Logo, como acontece para os demais materiais, é necessário assumir premissas para as
DMT. Os valores padrão adotados estão descritos na tabela 5.
Tabela 5 – Materiais betuminosos usados nos serviços (Fonte: Autor)

DMT

MATERIAL

ORIGEM

Cimento asfáltico CAP 85/100

Refinaria

900

Pavimentado

Cimento asfáltico CAP 50/70

Refinaria

900

Pavimentado

Emulsão asfáltica RR-2C

Distribuidor

500

Pavimentado

Emulsão com polímero para micro revestimento a frio

Distribuidor

500

Pavimentado

Agente rejuvenescedor para reciclagem a quente

Distribuidor

500

Pavimentado

Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar Distribuidor

500

Pavimentado

(KM)

TRAJETO
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Além disso, como os preços são tomados com base em de julho de 2014, as equações
retornariam custos com referência nesse período base. Dessa forma, é necessário recalcular os
valores para o mesmo período que os custos do SICRO são baseados (janeiro de 2017).
Tabela 6 – Índices de reajustamento de pavimentação (Fonte: Autor)

Índice reajustamento - Pavimentação
jan/17

312,037

jul/14

270,237

Assim, a partir dos índices chega-se em um reajuste 54,68% entre julho de 2014 e janeiro
de 2017. Logo, a fórmula utilizada para cálculo de custo de transporte de material betuminoso
é:
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝.𝐵𝑒𝑡. = 1,5468. (26,939 + 0,253. 𝐷) = 41,670 + 0,391. 𝐷 Equação 12
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3.4

DRENAGEM
Segundo Diogo (2017), a drenagem é constituída por um conjunto de serviços que tem

como objetivo captar e conduzir às aguas do corpo estradal de forma a contribuir para a
segurança do tráfego, a estabilização da obra, no caso rodoviária, e a redução do seu impacto
ao meio ambiente. Além disso, segundo o manual de drenagem do DNIT de 2006, a drenagem
pode ser dívida em 5 (cinco) grupos de serviços, sendo eles: drenagem de transposição de
talvegues, drenagem superficial, drenagem do pavimento, drenagem subterrânea ou profunda e
drenagem de travessia urbana.
No método proposto neste trabalho, a lista de serviços de drenagem é formada por
serviços que juntos representam de forma equivalente os 5 (cinco) grupos de drenagem
anteriormente citados. A escolha desses serviços foi feita com base em um estudo do professor
orientador Álvaro Vieira sobre os quantitativos equivalentes de drenagem para obras de
infraestrutura rodoviária na região sudeste do Brasil. Abaixo segue a lista dos serviços
selecionados para determinar a drenagem equivalente:
Tabela 7 – Principais serviços de drenagem (Fonte: Autor)

Código SICRO
2003323
2003373
2003307
2003313
2003393
2003401
2003572
804039
804121
705187
705233
705275
705322

SERVIÇOS DE DRENAGEM
Sarjeta triangular de concreto – STC 03 com areia e brita comerciais
Meio fio de concreto – MFC 03 com areia e brita comerciais
Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto – VPC 03
Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto – VPA 03
Descida d’água de aterros tipo rápido – DAR 03
Descida d’água de cortes em degraus – DCD 03
Dreno longitudinal profundo para corte em solo – DPS 09
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2
Boca BSTC D = 1,00 m esconsidade 0º
Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m – altura do aterro 2,50 a 5,00 m
Boca BSCC 2,00 x 2,00 m – esconsidade 0º
Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m - altura do aterro 2,50 a 5,00 m
Boca BDCC 2,00 x 2,00 m – esconsidade 0º

Dessa forma, os valores dos quantitativos de serviços são estimados diretamente, em
função da região da obra e do tipo de terreno. Os valores padrão adotadas na ferramenta
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3.5

OUTROS SERVIÇOS

O cálculo dos demais serviços é feito a partir do que se estima que os custos de
terraplenagem, pavimentação e drenagem, somados, representem da obra. Conforme explicado,
no tipo de obra analisado esses valores representam de 70 a 90% do custo total. Logo, os demais
serviços variam entre 10 e 30% do custo total, usualmente.
Dessa forma, o cálculo para a estimativa para os demais serviços é dado por:

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑂𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 =

(1− %𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎𝑝.+𝑃𝑎𝑣.+𝐷𝑟𝑒𝑛 )
%𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎𝑝.+𝑃𝑎𝑣.+𝐷𝑟𝑒𝑛

. 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎𝑝.+𝑃𝑎𝑣.+𝐷𝑟𝑒𝑛

Equação 13

Onde:
•

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎𝑝.+𝑃𝑎𝑣.+𝐷𝑟𝑒𝑛 é a soma dos custos estimados dos serviços de terraplenagem,
pavimentação e drenagem; e,

•

%𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎𝑝.+𝑃𝑎𝑣.+𝐷𝑟𝑒𝑛 é o percentual do total do custo da obra que se estima que a soma
custos dos serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem representem.
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4

ESTUDOS DE CASO

A fim de validar a metodologia desenvolvida, foram levantados dados orçamentários de
obras já realizadas e comparados aos valores estimados pela ferramenta. Os dados dos projetos
reais foram coletados através do Sistema de Controle de Obras de Cooperação (SIOC) da
Diretoria de Obras de Cooperação do Exército (DOC), além de arquivos de projetos antigos do
arquivo pessoal do professor orientador, Álvaro Vieira.
Os custos dos projetos foram obtidos a partir dos respectivos planos de trabalho e com
valores referentes ao mês/ano de orçamentação. Além disso, como a metodologia proposta não
considera o BDI, todos os projetos analisados foram já descontados de percentual de 15%,
referente ao BDI indicado para obras de cooperação do Exército.

4.1

BR-356

O projeto analisado consiste na construção de trecho da rodovia BR-356 Divisa MG/RJ,
de extensão de 12,5 km, abrangendo serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras
de artes correntes, sinalização e obras complementares, componentes ambientais, instalação e
manutenção do canteiro de obras e mobilização e desmobilização. Os dados desse projeto foram
obtidos junto ao professor orientador, Álvaro Vieira, através do projeto básico e executivo da
obra. As figuras 19, 20, 21, 22 e 23, obtidas no projeto executivo, mostram alguns dados
pertinentes para análise da obra, conforme explicado nas respectivas legendas.

Figura 19 – Localização do trecho da BR-356 estudado (Fonte: Projeto executivo)
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Figura 20 – Parâmetros geométricos da pista do trecho da BR-356 estudado (Fonte: Projeto executivo)

Figura 21 – Parâmetros de projeto do trecho da BR-356 estudado (Fonte: Projeto executivo)

Figura 22 – Seção transversal tipo do trecho da BR-356 estudado (Fonte: Projeto executivo)

Figura 23 – Parâmetros do pavimento pista do trecho da BR-356 estudado (Fonte: Projeto executivo)
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Os dados dos custos da obra, já descontado o BDI, estão mostradas na tabela 8.
Tabela 8 – Valores orçados da obra na BR-356 (Fonte: Autor)

BR-356

ORÇAMENTO (mar/2014) % DO ORÇAMENTO

TERRAPLENAGEM

R$ 2.910.551,88

PAVIMENTAÇÃO

R$ 13.532.776,30

DRENAGEM

R$ 5.826.719,60

OUTROS SERVIÇOS

R$ 2.379.888,85

TOTAL

R$ 24.649.936,63

90%

Para se chegar nos resultados do projeto, os dados iniciais inseridos na ferramenta, foram:
•

Mês/ano base: Março/2014

•

Localização: Rio de Janeiro

•

Extensão: 12,5 km

•

Tipo de terreno: Ondulado

•

Tipo de obra: Construção

•

Tipo de pavimento: B

Vale ressaltar que apesar da obra ter ocorrido na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro,
foram considerados os dados do Rio de Janeiro para todas as considerações.
De posse do orçamento detalhado e do projeto executivo da obra, foi possível identificar
diversos fatores para uma melhor edição da ferramenta e estimativa dos custos. Ao observar os
volumes de material de 2 ª categoria movimentado na obra, percebeu-se que estes são bastante
inferiores aos dos usados como padrão na metodologia. Assim, ao invés de se usar o valor de
espessura média de 2,5m desse tipo de material, usou-se o valor de 0,5m.
Além disso, o projeto executivo contém detalhes da seção típica do pavimento, indicando
uma espessura de CBUQ de 7,5cm e uma espessura de 15cm de base de brita graduada. Dessa
forma, esses valores foram utilizados em substituição aos valores padrão do pavimento tipo B.
A partir também da análise dos quantitativos de serviço de drenagem, percebeu uma grande
demanda desses serviços, quando se comparado aos valores padrão da ferramenta. De acordo
com o plano de trabalho, um quantitativo cerca de 2 vezes maior de sarjetas e de bocas de
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drenagem foi executado. Foi considerado então um fator multiplicativo de 2,0 para os
quantitativos de drenagem.
Outra observação importante foi a correção das Distâncias Médias de Transporte (DMT),
tanto para transportes comercial e local dos materiais, inserindo valores aproximados aos que
estão descritos no projeto. Os valores corrigidos foram:
•

DMT Comercial – Jazida pedra/brita: 20,0 km

•

DMT Comercial – Jazida areia: 30,0 km

•

DMT Comercial – Fábrica de cimento: 120,0 km

•

DMT Comercial – Distribuidor de materiais betuminosos: 300,0 km

•

DMT Local – Usina/depósitos: 3,0 km

Todos os demais inputs foram mantidos com os valores padrão da ferramenta. Dessa
forma se chegou aos resultados explicitados na tabela 9.
Tabela 9 – Valores estimados pela metodologia para obra na BR-356 (Fonte: Autor)

BR-356

ESTIMADO (mar/2014)

TERRAPLENAGEM

R$ 3.022.220,87

PAVIMENTAÇÃO

R$ 13.902.843,54

DRENAGEM

R$ 6.491.510,65

OUTROS SERVIÇOS

R$ 2.601.841,67

TOTAL

R$ 26.018.416,73

Comparando então esses valores estimados com os valores do orçamento, se percebe as
seguintes diferenças relativas:
Tabela 10 – Erros relativos ao orçamento na estimativa dos custos da obra na BR-356 (Fonte: Autor)

BR-356

DIFERENÇA %

TERRAPLENAGEM

+ 3,8%

PAVIMENTAÇÃO

+ 2,7%

DRENAGEM

+ 11,4%

OUTROS SERVIÇOS

+ 9,3%

TOTAL

+ 5,6%
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Com um erro relativo de 4,5%, entre os custos totais orçados e os estimados percebe-se
uma boa estimativa a partir da metodologia proposta.

4.2

BR-163

O projeto analisado consiste na construção da rodovia BR-163/PA, de extensão de 80,3
km, abrangendo serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras de artes correntes
e especiais, sinalização, obras complementares e de proteção ambiental. Todos os dados foram
obtidos através do plano de trabalho, disponível no Sistema de Controle de Obras de
Cooperação (SIOC). Os dados dos custos da obra, já descontado o BDI, estão mostradas na
tabela abaixo.

Tabela 11 - Valores orçados da obra na BR-163 (Fonte: Autor)

BR-163

ORÇAMENTO (jan/2009)

TERRAPLENAGEM

R$ 24.289.373,10

PAVIMENTAÇÃO

R$ 52.118.162,28

DRENAGEM

R$ 19.399.533,28

OUTROS SERVIÇOS

R$ 17.537.837,11

TOTAL

R$ 113.344.905,77

% DO ORÇAMENTO

85%

Para se chegar nos resultados do projeto, os dados iniciais inseridos na ferramenta, foram:
•

Mês/ano base: Janeiro/2009

•

Localização: Pará

•

Extensão: 80,3 km

•

Tipo de terreno: Plano

•

Tipo de obra: Construção

•

Tipo de pavimento: B

A partir da análise dos quantitativos de serviço de drenagem, percebeu-se uma grande
demanda desses serviços, quando se comparado aos valores padrão da ferramenta. Esse fato é
coerente, dado que a região Norte possui um nível de pluviosidade superior ao da região
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Sudeste, que é a referência padrão. Dessa forma, e a partir dos quantitativos descritos no plano
de trabalho, foi considerado fator multiplicativo de 2,0 para os quantitativos de drenagem nesse
estudo.
Todos os demais inputs foram mantidos com os valores padrão da ferramenta. Dessa
forma se chegou aos resultados explicitados na tabela abaixo.

Tabela 12 - Valores estimados pela metodologia para obra na BR-163 (Fonte: Autor)

BR-163

ESTIMADO (jan/2009)

TERRAPLENAGEM

R$ 27.058.164,93

PAVIMENTAÇÃO

R$ 55.663.445,40

DRENAGEM

R$ 18.196.421,54

OUTROS SERVIÇOS

R$ 17.809.064,45

TOTAL

R$ 118.727.096,32

Comparando então esses valores estimados com os valores do orçamento, se percebe as
seguintes diferenças relativas:

Tabela 13 - Erros relativos ao orçamento na estimativa dos custos da obra na BR-163 (Fonte: Autor)

BR-163

DIFERENÇA %

TERRAPLENAGEM

+ 11,4%

PAVIMENTAÇÃO

+ 6,8%

DRENAGEM

- 6,2%

OUTROS SERVIÇOS

+ 1,5%

TOTAL

+ 4,7%

A estimativa feita para esse projeto, apresentou boa precisão em seu custo total, com erro
relativo ao orçamento de 4,7%, que mostra uma boa precisão mesmo para o caso de grande
complexidade, com valor total da obra de, aproximadamente, R$ 120 milhões.
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4.3

MA-034

O projeto analisado consiste na construção e pavimentação da rodovia BR-163/PA, de
extensão de 80,3 km, abrangendo serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras
de artes correntes e especiais, sinalização e obras complementares. Todos os dados foram
obtidos através do plano de trabalho, disponível no Sistema de Controle de Obras de
Cooperação (SIOC). O estudo desse projeto se mostrou um bom desafio para validar a
metodologia, ao exigir a exploração da flexibilidade da ferramenta para se adaptar a
características técnicas do projeto. Os dados dos custos da obra, já descontado o BDI, estão
mostradas na tabela abaixo.

Tabela 14 - Valores orçados da obra na MA-034 (Fonte: Autor)

MA-034

ORÇAMENTO (mar/2015) % DO ORÇAMENTO

TERRAPLENAGEM

R$ 11.410.675,57

PAVIMENTAÇÃO

R$ 13.831.856,61

DRENAGEM

R$ 5.551.940,72

OUTROS
SERVIÇOS
TOTAL

80%

R$ 8.390.761,53
R$ 39.185.234,43

Para se chegar nos resultados do projeto, os dados iniciais inseridos na ferramenta, foram:
•

Mês/ano base: Março/2015

•

Localização: Maranhão

•

Extensão: 40,3 km

•

Tipo de terreno: Plano

•

Tipo de obra: Construção

•

Tipo de pavimento: B

A partir das informações contidas no plano de trabalho foi percebido uma grande quantidade
de serviço de “Escavação e Carga de Material de 1 ª Categoria” para “Bota Fora”, o que pode
indicar que o material de 1ª Categoria, que normalmente seria utilizado quase que integralmente
para aterro, não pode ser aproveitado. Assim, a partir da proporção entre a quantidade de
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material descartado e material usado para aterro, chegou-se em um percentual de “Solos moles”,
que seria a forma de inserir na ferramenta essa característica atípica do projeto. O valor utilizado
foi:
•

% Solos Moles: 150%

Além disso, no plano de trabalho da obra, consta que foi necessário um aumento da
quantidade dos dispositivos de drenagem superficial e do sistema de drenagem do trecho com
material xistoso. Dessa forma, foi usado um fator multiplicativo, a fim de se considerar os
quantitativos de drenagem o dobro dos valores padrão da ferramenta.
Todos os demais inputs foram mantidos com os valores padrão da ferramenta. Dessa
forma se chegou aos resultados explicitados na tabela abaixo.

Tabela 15 - Valores estimados pela metodologia para obra na MA-034 (Fonte: Autor)

MA-034

ESTIMADO (mar/2015)

TERRAPLENAGEM

R$ 13.564.961,10

PAVIMENTAÇÃO

R$ 14.119.116,44

DRENAGEM

R$ 5.681.395,40

OUTROS SERVIÇOS

R$ 8.341.368,24

TOTAL

R$ 41.706.841,18

Comparando então esses valores estimados com os valores do orçamento, se percebe as
seguintes diferenças relativas:

Tabela 16 - Erros relativos ao orçamento na estimativa dos custos da obra na MA-034 (Fonte: Autor)

MA-034

DIFERENÇA %

TERRAPLENAGEM

+ 18,9%

PAVIMENTAÇÃO

+ 2,1%

DRENAGEM

+ 2,3%

OUTROS SERVIÇOS

- 0,6%

TOTAL

+ 6,4%
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Apesar de encontrarmos uma diferença um pouco mais alta para os serviços de
terraplenagem, que exigiu uma análise técnica mais complexa para inserir os dados na
ferramenta, como explicado acima, essa defasagem ainda permitiu uma boa estimativa no custo
total da obra, com erro de 6,4%.
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5

5.1

ANÁLISE DA METODOLOGIA E DA FERRAMENTA

ANÁLISE COMPARATIVA PARA 1 KM DE CONSTRUÇÃO
A partir dos valores padrão da ferramenta, foi feita uma análise dos valores encontrados

pela metodologia, para cada um dos principais serviços (terraplenagem, pavimentação e
drenagem), para a construção de 1 km de rodovia, com pavimento tipo C. A análise foi feita
para cada região, comparando os tipos de terreno (plano, ondulado e montanhoso). Os
resultados encontrados estão expostos na figura 24.

Figura 24 – Valores dos serviços para construção de 1km de rodovia por região e tipo de terreno (Fonte: Autor)

Considerando que esses três serviços correspondem a 80% da obra (valor padrão da
ferramenta), encontram-se os valores totais dos custos para a construção de 1 km de rodovia,
com pavimento tipo C. Os resultados consolidados estão expostos nas figuras 25 e 26.

Figura 25 – Valores totais para construção de 1km de rodovia por região e tipo de terreno (Fonte: Autor)
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Figura 26 – Gráfico de valores totais para construção de 1km de rodovia (Fonte: Autor)

O gráfico da figura 26 compara ainda os valores encontrados pela metodologia com o valor
disponibilizado pela atual ferramenta de Custos Médios Gerenciais, do DNIT. A partir dessa
comparação pode se perceber que, em média, a metodologia desenvolvida é coerente com os
valores calculados atualmente pelo DNIT, porém a metodologia proposta é capaz de fornecer
mais detalhes e se adequar para diferentes realidades, mostrando-se mais precisa.

5.2

ANÁLISE COMPARATIVA PARA 1 KM DE CONSTRUÇÃO
Como proposto, a metodologia estima os custos de obras rodoviárias de maneira a se

aproximar da forma que o orçamento real é calculado. Porém, visto a aplicação dessa através
da ferramenta, algumas observações são importantes para destacar os pontos críticos
observados, e como esses pontos podem ser identificados e seus riscos para a estimativa
mitigados.
Em relação à pavimentação, o rol de tipos de pavimentos proposto permite opções que
algumas vezes se mostram limitadas e de difícil edição para se adaptar à realidade do projeto.
Apesar da ferramenta permitir a edição das espessuras das camadas e das distâncias médias de
transporte, comercial e local, foi necessária uma análise criteriosa desses valores para refletir
as características dos projetos de estudo de caso. Dessa forma, além de somente escolher o tipo
de pavimento é essencial determinar uma seção de pavimento que melhor representa o projeto
e as estimar as distâncias do trecho de obra para os principais pontos de obtenção dos materiais.
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Já em relação aos serviços de drenagem, os quantitativos padrões de drenagem foram
definidos a partir de dados médios de obras no sudeste. Dessa forma, percebeu-se uma grande
sensibilidade desse item para obras em regiões diferentes, ou em obras que teriam uma
necessidade diferenciada de estrutura de drenagem. Como a ferramenta permite, é necessário
considerar um fator multiplicativo para esses quantitativos, a fim de refletir essas
características.
De forma geral, é importante entender também que os custos estimados são extremamente
sensíveis aos serviços identificados como principais, assim, obras que possuam grande
quantitativo de outros serviços podem causar distorções na estimativa final. É muito importante
entender as hipóteses adotadas na metodologia então, de forma que, em casos de obras
diferenciadas, seja possível fazer uma equivalência dos custos de outros serviços com
quantitativos dos serviços principais.
Além disso, é importante também ter uma ideia geral dos serviços que não estejam
incluídos nos itens de pavimentação, terraplenagem ou drenagem, pois a metodologia calcula
o custo total da obra a partir desses e do percentual que se espera que esses representem da
obra. Ou seja, perceber potenciais custos elevados em outros itens, como obras complementares
ou mobilização, é de fundamental importância para se chegar nesse percentual e melhor estimar
o custo total da obra.
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6

CONCLUSÃO

A partir do objetivo proposto e dos resultados encontrados nos estudados de caso na
validação da metodologia, percebeu-se erros relativos entre os custos totais estimados e os
custos totais orçados de menos de 10%, em todos os casos analisados. Diante disso, pode-se
concluir que o objetivo principal foi alcançado, chegando-se a valores de Custo Médios
Gerenciais mais precisos que a atual metodologia em uso pelo DNIT.
Além disso, objetivo secundário de elaboração da ferramenta também foi alcançado, tendo
vista a fácil utilização da ferramenta e flexibilidade para mudanças técnicas pontuais para
melhor estimar os custos do projeto.
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APÊNDICE

Nesta seção é apresentada a mídia digital contendo a ferramenta resultante do trabalho, a
saber:
1. CUSTOS GERENCIAIS.xlsb

CD

56

