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RESUMO 

O projeto de arquitetura é importante definidor dos resultados econômicos de um empreendimento 
imobiliário, seja por sua contribuição na precificação das unidades em função da qualidade e 
aproveitamento dos espaços projetados, seja por sua participação no comprometimento dos custos de 
construção, fortemente dependente das decisões tomadas no desenho e especificações dos projetos. A 
formação do arquiteto e urbanista, é muitas vezes alheia à essa questão, não sendo incomum existirem 
arquitetos formados que não compreendem o papel central da arquitetura no processo de desenvolvimento 
de um produto imobiliário. 
 
O artigo apresenta a experiência da disciplina “Relação Teoria e Prática”, que incluiu o Real Estate no 
currículo da graduação em Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com o subtítulo “O 
Custo das decisões arquitetônicas”, a disciplina teve foco no comprometimento do custo de construção das 
edificações desde as primeiras decisões do projetista, ainda no estudo de massa, sensibilizando os alunos 
para a participação das características geométricas da edificação nesse comprometimento. 
 
Com caráter teórico-prático, a disciplina baseou-se em três exercícios. No primeiro os alunos foram 
desafiados a identificar o custo de diferentes projetos, todos de mesma classificação tipológica, por meio 
das suas características geométricas, simulando o processo de tomada de decisão de um projetista entre 
diversas soluções possíveis para um projeto na fase de concepção. No segundo exercício os alunos 
revisitaram projetos por eles desenvolvidos ao longo do curso, levantando as características geométricas 
dos projetos e utilizando-as para estimar os respectivos custos construção. Por fim, no terceiro exercício os 
alunos buscaram as correlações entre as características geométricas e os custos de uma amostra de 31 
projetos de empreendimentos imobiliários internacionais. O objetivo da disciplina é contribuir para a 
formação de projetistas capazes de avaliar os custos de suas decisões, desde o estudo de massa de 
empreendimentos imobiliários. 
 

Palavras-chave:  custo de construção, comprometimento do custo, apoio à tomada de decisão, projeto de 
arquitetura, produto imobiliário. 
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The Cost of Design Decisions in Real Estate Development Projects: 
Real Estate training in Architecture College 

ABSTRACT 

 
Building design is determinant for the financial results of a real estate development project. One of the reasons 
is because of its contribution to the selling price setting based on the design quality. The other one, that most 
people ignore, is its participation in the commitment of cost construction, dependent of the decisions made 
during the concept design and the specifications process. In general, architecture universities does not 
approach or underestimate this issue making architects and urban planners often aliened about it. Because of 
that, it is not uncommon to have them, not realizing the central role of architecture in the real estate 
development process. 
 
The article presents the experience of the discipline " Theory and Practice Relation", that included Real Estate 
in the undergraduate curriculum in the Architecture and Urban Planning College of the Rio de Janeiro Federal 
University. With the subtitle "The Cost of Design Decisions", the discipline focused on the commitment of the 
buildings cost construction from the first decisions of the designer, still in the massing study, sensitizing the 
students to the participation of the building shape characteristics in this commitment. 
 
With a theoretical-practical nature, the discipline was based on three exercises. In the first one the students 
were challenged to identify the cost of different projects, all of the same typological classification, through their 
shape characteristics, simulating the decision-making process of a designer among several possibilities for a 
project in the design phase. In the second exercise the students revisited projects developed by them during 
the course, raising the geometric characteristics of the projects and using them to estimate the respective cost 
construction. Finally, in the third one the students searched for the correlations between the shape 
characteristics and the costs of a sample of 31 projects of international real estate development projects. The 
objective of the course is to contribute to the education of designers to make them capable of evaluating the 
costs of their decisions since the massing study of real estate development projects. 
 
Keywords: cost of construction, cost commitment, decision-making support, architecture, real estate product. 
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1. INTRODUÇÃO 

O projeto de arquitetura é importante definidor dos resultados econômicos de um empreendimento 
imobiliário, seja por sua contribuição na precificação das unidades em função da qualidade e 
aproveitamento dos espaços projetados, seja por sua participação no comprometimento dos custos 
de construção, fortemente dependente das decisões tomadas no desenho e especificações dos 
projetos. A formação do arquiteto e urbanista, é muitas vezes alheia à essa questão, não sendo 
incomum existirem arquitetos formados que não compreendem o papel central da arquitetura no 
processo de desenvolvimento de um produto imobiliário. 

O artigo apresenta a experiência da disciplina “Relação Teoria e Prática”, que incluiu o Real Estate 
no currículo da graduação em Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com o 
subtítulo “O Custo das decisões arquitetônicas”, a disciplina teve foco no comprometimento do 
custo de construção das edificações desde as primeiras decisões do projetista, ainda no estudo de 
massa, sensibilizando os alunos para a participação das características geométricas da edificação 
nesse comprometimento.  

2. A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO CUSTO DE CONSTRUÇÃO NO 
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS IMOBILIÁRIOS 

O estudo de viabilidade econômica de um empreendimento imobiliário ou de base imobiliária é 
baseado no seu fluxo de caixa projetado, que consiste na distribuição, ao longo do tempo, das 
receitas e despesas estimadas para o empreendimento ao longo de seu horizonte. 

Os estudos de viabilidade normalmente antecedem a aquisição de um terreno e são realizados com 
base em um estudo preliminar do projeto de Arquitetura da edificação, denominado estudo de 
massa. O estudo de massa compatibiliza o potencial construtivo do terreno, apurado na legislação 
urbanística, com a definição do produto, baseada em pesquisas de mercado.  O projeto nessa fase 
tem nível de detalhamento como o exemplo apresentado na Fig. 1, que é acompanhado de um 
quadro de áreas fechadas, cobertas abertas e descobertas, privativas e não privativas, que são 
utilizadas para balizar as estimativas de custo de construção e valor geral de vendas (VGV). 

O custo de construção da edificação é a principal despesa do fluxo de caixa do empreendimento 
imobiliário, representando, em média1, 60% do total de despesas, impactando fortemente os 
resultados. O custo de construção tem forte impacto também na precificação do terreno, 
normalmente realizada pelo método involutivo, no qual é idealizado um empreendimento 
hipotético para o aproveitamento eficiente do bem, compatível com suas características e com as 
condições do mercado no qual está inserido e considerando-se cenários viáveis para execução e 
comercialização do produto.  Para esse empreendimento hipotético estimam-se as receitas e 
despesas e fixa-se a TMA (taxa mínima de atratividade)2 desejada para o investimento, 
identificando-se o preço máximo que pode ser pago pelo terreno para viabilizar o negócio. 

 

                                         
1 Em empreendimentos de padrão médio. 

2 Taxa mínima de atratividade: Taxa de desconto do fluxo de caixa, compatível com a natureza e características do 
empreendimento, bem como com a expectativa mínima de emulação do empreendedor, em face da sua carteira de 
ativos. (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2002). 
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Figura 1 - Estudo de Massa: projeto 

 

Então, não só o custo de construção do empreendimento é relevante por si só, como também o é a 
sua participação na precificação do terreno, sendo essencial a precisão de sua estimativa para 
minimizar o risco de comprometimento do retorno esperado para o investimento e, ao mesmo 
tempo, garantir a competitividade na prospecção de terrenos. Um custo subestimado, resulta em 
uma precificação competitiva do terreno, mas implica em adicionais de custo futuros ao longo da 
execução, que irão reduzir as margens de lucro previstas. Por outro lado, um custo superestimado, 
pode implicar numa precificação baixa e pouco competitiva para o terreno, inviabilizando o 
negócio.  

O volume de informações sobre um projeto cresce ao longo do seu desenvolvimento. Na visão 
convencional, a curva representativa da precisão da estimativa seria próxima à curva do volume 
de informações sobre o projeto apresentada na Fig. 2, invariavelmente baixo na fase de estudo de 
massa. O comprometimento do custo final, no entanto, não se dá conforme o desenvolvimento do 
projeto, sendo muito alta a parcela comprometida nas decisões preliminares, conforme apresentado 
na Fig. 3. Ou seja, as decisões tomadas pelos projetistas na fase de estudo de massa comprometem 
parcela significativa do custo, que só seria conhecido ao final da fase de desenvolvimento dos 
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projetos, quando o volume de informação é bastante o suficiente para a realização de estimativas 
precisas. 

 
Figura 2 - Volume de Informação ao longo do desenvolvimento do empreendimento 

 

 
Figura 3 - Comprometimento do custo e volume de Informação ao longo do desenvolvimento do empreendimento 
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3. AS CONSEQUENCIAS 

Não só o empreendedor sofre as consequências relativas à dicotomia competitividade /risco. O 
desenvolvimento de um produto imobiliário é uma tarefa complexa que envolve diversos atores 
de forma integrada, conforme apresentado na Fig. 4. O dilema do empreendedor traz 
consequências para todos os envolvidos no processo conforme apresentado na Fig. 5. Os papéis 
apresentados no quadro podem ser representados por setores de uma mesma empresa ou por 
empresas especializadas.  

 
Figura 4 - Atores envolvidos no processo de desenvolvimento de um produto imobiliário 

 

 
Figura 5: Cenários no processo de desenvolvimento de um produto imobiliário 

 

O arquiteto sofre com o retrabalho tento no cenário de desenvolver profundamente os projetos para 
conhecer seus custos com precisão ainda no estudo de viabilidade, quanto no cenário de subestimar 
os custos a partir de projeto pouco detalhado. No primeiro cenário é necessário desenvolver em 
profundidade diversos projetos até que um se mostre viável. No segundo cenário, mudanças no 
projeto serão necessárias a posteriori de modo a minimizar os riscos assumidos pelo 
empreendedor, pela engenharia a montante e pelo construtor. O cenário sem efeito negativo para 
o projetista é, no entanto, fictício visto que a baixa competitividade, impede que o empreendedor 
imobiliário realize o negócio.  Assim sendo, aliar agilidade e precisão nas estimativas preliminares, 
reduzindo risco sem comprometer a competitividade deve ser o objetivo de todos os envolvidos 
no processo. 
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4. O CUSTO DAS DECISÕES 

Juan Mascaró, no livro "O Custo das Decisões Arquitetônicas" (2010) apresenta três leis que 
explicam como o custo unitário pode variar, fazendo variar também o custo total, mesmo em 
edificações de mesma área construída: lei do tamanho, lei da forma e lei da altura. 

4.1. Lei do tamanho 

"Aumento (ou redução) nas áreas construídas em x% levarão a aumento (ou redução) de x/2% nos 
custos (ou ainda menos)". (MASCARÓ, 2010) 

Essa lei baseia-se um conceito simples, porém importantíssimo, para a compreensão das relações 
entre as características geométricas de uma edificação e seus custos: a relação entre a área e o 
perímetro de uma forma geométrica retangular. Tomando-se um quadrado de 1m X 1m como 
exemplo tem-se uma área de 1m2 e um perímetro de 4m. Ao se reduzir a área desse quadrado em 
10%, seu perímetro não é reduzido na mesma proporção. No exemplo apresentado na Fig. 6, a área 
é reduzida em 10%, passando para 0,9m2, enquanto o perímetro passa para 3,80m, o que 
corresponde a uma redução de apenas 5%. 

Figura 6 - Variação entre área e perímetro de uma forma geométrica quadrada. 

 

A essa análise soma-se a diferente participação dos planos horizontais e verticais de uma 
edificação na composição de seu custo de construção. Segundo Mascaró (2010), os planos verticais 
(diretamente relacionados à perímetro e altura) respondem por até 50% do custo total de edifícios 
residenciais, enquanto os planos horizontais (diretamente relacionados à área de piso), respondem 
por até 30%, sendo o restante relativo à custos de instalações e canteiro. Assim, a redução de 10% 
na área de uma edificação de planta quadrada repercutiria nos custos totais com redução por volta 
de 5%, conforme o quadro da Tab. 1. 

Tabela 1: A redução no custo em função da redução de 10% na área de uma edificação residencial 
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4.2. Lei da forma 

"Na medida que as formas perdem compacidade, sejam porque se alongam ou porque se quebram 
com múltiplas arestas, seus custos aumentarão, seguindo uma curva que se inicia suavemente, mas 
que cresce cada vez com mais intensidade". (MASCARÓ, 2010) 

No item anterior vimos a importância assumida pelos planos verticais no custo total de uma 
edificação. A taxa de 45% de participação desses planos no custo total, no entanto, é apenas uma 
média apurada na amostra de edifícios analisado. O custo dos planos verticais de uma edificação 
pode variar em função de três fatores: 

 A forma do edifício e de seus compartimentos determina a quantidade de paredes por m2 
construído, influenciando no custo por m2 da edificação; 

 O nível de compartimentação da edificação determina a quantidade de paredes por m2 
construído, influenciando no custo por m2 da edificação; 

 Os materiais, componentes e sistemas construtivos empregados na construção dos planos 
verticais determinam o seu custo por m2, influenciando no custo por m2 da edificação. 

A Lei da forma baseia-se no primeiro dos três fatores expostos acima - a variação do custo de um 
edifício em função de sua forma. Devido a importante participação dos planos verticais no custo 
total de um edifício, essa variação está fortemente relacionada à variação da quantidade de paredes 
por m2 construído e, consequentemente, à relação entre o perímetro e a área da edificação. A Tab. 
2 apresenta a relação entre perímetro e área de algumas formas geométricas, entre as quais o círculo 
é a mais compacta, ou seja, para uma mesma área, é a que tem o menor perímetro e, 
consequentemente, a menor relação perímetro/área. 

Tabela 2: A relação entre perímetro e área de algumas formas geométricas 

 

Assim como as paredes externas têm sua área variável com a forma do edifício, as paredes internas 
também têm sua área variável em função da forma dos compartimentos. Circulações alongadas, 
como corredores por exemplo, “consomem” muito mais paredes que uma circulação quadrada de 
mesma área. Assim, a lei da forma aplica-se tanto para a forma do edifício como para a forma dos 
compartimentos internos. 

4.3. Lei da altura 

Diferentemente das duas leis anteriores, Mascaró (2010) não redigiu uma frase que a resuma, mas 
apresenta diversas informações sobre como o custo de um edifício varia em função de sua altura. 
Uma delas remete ao índice de compacidade visto anteriormente. Um edifício tem seu perímetro 
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crescente em função do aumento do número de pavimentos para uma mesma área total, conforme 
exemplo apresentado na Tab. 3. Assim, será também crescente o custo de fachada por m2.  

Tabela 3: Perímetro crescente com o aumento do número de pavimentos 

 

Outros elementos ou fatores acarretam variações no custo de construção com relação à altura dos 
edifícios, podendo a incidência ser crescente ou decrescente no custo de construção quando se 
aumenta a altura, conforme apresentado na Tab. 4. 

Tabela 4: Como os diversos elementos ou fatores incidem no custo com o aumento do número de pavimentos 
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4.4. Variáveis explicativas múltiplas 

Conforme apresentado anteriormente, a variação do custo unitário, e consequentemente do custo 
total, de uma edificação é dependente de múltiplos fatores. Diversos autores se dedicaram a definir 
indicadores dessa variação. Mascaró (2010) criou um índice para medir e avaliar a relação entre 
as paredes que envolvem o edifício e sua superfície, que chamou de Índice de Compacidade, 
definindo-o como a relação percentual que existe entre o perímetro de um círculo de área igual à 
do projeto em análise e o perímetro das paredes exteriores do projeto. Esse índice, no entanto, 
avalia a relação entre perímetro e área sem levar em consideração as dificuldades construtivas de 
superfícies curvas e de arestas e suas influências nos custos. Para considerar tal influência, o autor 
definiu o Índice Econômico de Compacidade, que majora o perímetro com base nas premissas de 
que cada aresta equivale a 0,5 m de perímetro e que um plano curvo custa, em média, 50% a mais 
que seu equivalente reto. A origem dos valores de majoração do perímetro em função das arestas 
e curvas não está explícita no trabalho de Mascaró (2010). A afirmação de que cada aresta 
equivaleria a 0,5m de perímetro passa pela prática dos contratos de execução de alvenaria, onde 
arestas são cobradas por metro linear e não por área. Já em relação às paredes curvas far-se-ia 
necessário um estudo sobre a produtividade da mão de obra e, posteriormente, da influência da 
produtividade na composição do custo total de execução.  

Ainda para avaliar a relação entre a forma do edifício e seu custo, Rosso (1978) definiu o índice 
de compacidade volumétrico que compara a superfície exterior da edificação com a superfície de 
uma semiesfera, considerando, portanto, nessa avaliação, a altura dos pés direitos e a forma da 
cobertura da edificação. Losso (1995) definiu diversos indicadores para correlacionar as 
características da edificação e seu custo de construção, apurando essa relação por meio da 
observação de uma amostra de 20 edifícios residenciais construídos por uma grande empresa de 
construção civil, especializada em obras de alto padrão, com sede na cidade de Curitiba/PR: 

 Índice de compacidade (IC); 

 Área de paredes externas por metro quadrado (APE); 

 Comprimento de paredes internas por metro quadrado (CPI); 

 Área de paredes internas por metro quadrado (API); 

 Número de aberturas internas por área do pavimento tipo (NAI); 

 Perímetro de aberturas externas por área do pavimento tipo (PAE); 

 Área de aberturas externas por área útil do pavimento tipo (AAE); 

 Área de pisos frios por área útil (APF); 

 Número de banheiros por área útil (NB); 

 Área de sacadas por área útil (AS); 

 Área média dos compartimentos (AMC); 

 Perímetro médio dos compartimentos (PMC); 

 Área do térreo por área total (AT); 
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 Número de garagens por unidade residencial (NG); 

 Número de unidades residenciais por número de elevadores (NURE); 

 Área de circulação horizontal por área do pavimento tipo (CIRCH); 

 Área de circulação vertical por área do pavimento tipo (CIRCV). 

Todos esses índices apresentam alguma relação com os custos de construção, mas quando 
analisados de forma isolada, as respectivas relações aparentam ser pouco significativas se 
comparadas à relação da área de piso com o custo total. É na consideração dessas múltiplas 
relações aparentemente não significativas, entretanto, que mora a precisão de uma estimativa por 
comparação. Vale lembrar que as práticas usuais, que adotam apenas a área equivalente como 
variável explicativa de custo na comparação com empreendimentos de mesma tipologia, 
apresentam desvios de até 30% nas estimativas. 

Isso significa que a área de piso, associada aos recursos de ponderação de área e restrição da 
variabilidade da amostra de referência, explica cerca de 70% dos custos. O restante dessa 
variabilidade será explicado por variáveis explicativas complementares, tais como: 

 Densidade de fachada 

 Densidade de compartimentação 

 Densidade de contenção 

 Densidade de escavação 

 Densidade de áreas molhadas 

 Proporção de áreas acabadas 

 Densidade de cobertura 

Mas como utilizar as variáveis explicativas complementares na prática? Uma opção de fácil 
aplicação é utilizar uma de cada vez, como variável explicativa única de um determinado custo 
parcial para o qual ela é significante. Um exemplo: na estimativa do custo parcial das instalações 
hidrossanitárias, relacionar a quantidade de bacias sanitárias com a variabilidade do custo global 
ou com a variabilidade do custo unitário. Normalmente o denominador do custo unitário é uma 
área de piso, mas nesse caso poderia ser a quantidade de banheiros por exemplo. Essa é a prática 
divulgada na literatura recente sobre estimativa paramétrica de custos de construção (CEOTO & 
GONÇALVES, 2014), (GOLDMAN, 2015) e (PARKER, 2014). 

Acontece que, assim como a variabilidade do custo global total da edificação é fortemente, mas 
não completamente, explicado pela área de piso, um custo parcial será fortemente, mas não 
completamente explicado por uma única variável significativa para ele. No caso do custo parcial 
das instalações hidrossanitárias, pode-se optar por adotar a quantidade de bacias, de peças 
hidráulicas, ou a área de piso dos compartimentos molhados. Mesmo que se adote a mais 
significativa entre elas, existirá ainda parcela a ser explicada por outros fatores, como por exemplo 
a quantidade de pavimentos e de unidades privativas, que explicará o comprimento dos ramais 
verticais das instalações. Um edifício com 120 bacias sanitárias com um pavimento e uma unidade 
privativa, por exemplo, consome muito menos ramais verticais que outro com 120 bacias sanitárias 
com 10 pavimentos e 40 unidades privativas.  
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Isso posto, recomenda-se a adoção de variáveis explicativas múltiplas nas estimativas dos custos 
das construções. Vale lembrar que na estimativa preliminar o projeto é ainda pouco desenvolvido, 
não estando disponíveis informações detalhadas. No entanto, informações gerais como a altura e 
a quantidade de unidades, podem explicar muito sobre os custos das instalações hidrossanitárias, 
conforme visto no exemplo dado. Assim sendo, podemos resumir as melhores práticas a respeito 
das variáveis explicativas em estimativas por comparação da seguinte forma: 

A estimativa do custo de construção de um projeto em um determinado estágio de 
desenvolvimento deve considerar todas as informações disponíveis a respeito dele, sem exigir 
informações a respeito de decisões ainda não tomadas, mas sem tampouco negligenciar 
informações a respeito de decisões já tomadas. 

Por fim, é importante ter em mente que uma estimativa de custo deveria, e pode, ser uma 
ferramenta de apoio à decisão no desenvolvimento do projeto. Afinal de contas, o custo é um dos 
critérios que um projetista deveria levar em consideração na análise multi-critérios de cada uma 
de suas decisões. Se por um lado a quantidade crescente de pavimentos aumenta o custo dos ramais 
verticais de instalações, por outro lado, o edifício com menos pavimentos tende a consumir mais 
tubulação de distribuição horizontal para uma mesma quantidade global de peças hidráulicas. Um 
edifício é um produto complexo e a análise isolada de qualquer característica não condiz com a 
atividade real de um projetista, que a cada decisão, invariavelmente, impacta os custos de forma 
crescente e decrescente concomitantemente, devendo essa análise incluir uma multiplicidade de 
variáveis. O importante é conseguir enxergar o impacto no custo global, de forma a validar ou não 
uma decisão pretendida no momento em que ela é tomada. 

A Metodologia CUG (LIMA, 2013) permite a análise de variáveis explicativas múltiplas 
concomitantemente, seja para explicar o custo total ou parcial de um determinado centro de custo, 
sendo especialmente indicada para o apoio à tomada de decisão na fase de estudos de massa. Ao 
aliar agilidade e precisão nas estimativas, a metodologia CUG permite a redução do risco sem o 
comprometimento da competitividade nos estudos de viabilidade de empreendimentos 
imobiliários. 

5. EXERCÍCIOS DIDÁTICOS 

A disciplina “Relação Teoria e Prática” é uma disciplina eletiva no curso de Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A ementa da disciplina é 
flexível, sempre abordando questões relativas à prática profissional. No primeiro semestre de 
2018, a ementa se propôs a incluir o Real Estate no currículo dos arquitetos. Com o subtítulo “O 
Custo das decisões arquitetônicas”, a disciplina teve foco no comprometimento do custo de 
construção das edificações desde as primeiras decisões do projetista, ainda no estudo de massa, 
sensibilizando os alunos para a participação das características geométricas da edificação nesse 
comprometimento.  

Além do referencial teórico dos capítulos anteriores, apresentado em aulas expositivas, a disciplina 
teve caráter prático com o desenvolvimento de três exercícios didáticos, conforme exposto a 
seguir. 

5.1. Conscientização 

Nesse exercício o objetivo era conscientizar os alunos do significativo comprometimento do custo 
pelas decisões preliminares do projeto e da dificuldade de realizar uma análise considerando 
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múltiplas variáveis concomitantemente. Foram apresentados dez projetos, todos eles de mesma 
restrição tipológica: residencial padrão normal com oito pavimentos e mesmo pé direito dos 
pavimentos, com diferentes plantas baixas, conforme apresentado na Fig. 7.  
 

Figura 7 - Projetos para análise. 

 

 
 

 
Pela metodologia convencional para a estimativa de custo de empreendimentos imobiliários todos 
eles teriam o mesmo custo unitário de área construída no pavimento tipo, que corresponderia ao 
fator 1 de área equivalente. No entanto os diferentes projetos apresentam diferentes densidades de 
área de fachada (devido à diferentes formas da edificação), de área de parede interna (devido a 
diferentes graus de compartimentação) e de área molhada, que resultam diferentes custos unitários. 
Os alunos receberam as plantas dos dez projetos em arquivo vetorial do software AutoCad, o que 
os permitia checar todas as áreas e perímetros, e precisavam indicar qual projeto teria o maior e o 
menor custo unitário de área construída e de área privativa. Os alunos deveriam produzir uma 
prancha com suas indicações acompanhadas de uma análise que as justificassem, conforme 
exemplo da Fig. 8. A compilação dos resultados está apresentada na Tab. 5, marcado em verde o 
projeto de menor custo unitário em laranja o de maior custo unitário segundo a opinião dos alunos.  
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Figura 8 - Prancha de análise produzidas pelos alunos. 

 

 
 

Tabela 5: Compilação das indicações dos alunos. 

 
 
As opiniões dos alunos foram apresentadas em um seminário e debatidas coletivamente. O debate 
foi então enriquecido com as informações relativas às densidades de área privativa, área molhada 
e áreas de parede externa e interna apresentadas nos dois primeiros boxes da Tab. 6. No entanto, 
apesar de conseguirem hierarquizar os projetos em relação aos custos resultantes de cada 
característica isoladamente, um resultado conclusivo era inviável. Por fim, foram apresentados os 
custos unitários de áreas construídas e privativas e o custo total estimadas com a utilização de um 
modelo de cálculo CUG (LIMA, 2013) desenvolvido com base na amostra de projetos de 
referência e respectivos Custos Unitários Básicos (ABNT, 2006). A modelagem CUG utiliza 
tratamento estatístico por regressão linear múltipla, que permite a identificação dos parâmetros 
populacionais de cada variável explicativa na amostra de projetos de referência e, 
consequentemente, uma estimativa conclusiva levando em consideração diversos fatores que 
influenciam o custo de construção concomitantemente. 
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Tabela 6: Apresentação das variáveis explicativas e dos custos de cada projeto 

 

5.2. Análise de projetos autorais 

Já conscientizados da influência de múltiplas variáveis no custo de construção de uma edificação 
e das consequências do conhecimento tardio dos custos, os alunos experimentaram então levantar 
as variáveis explicativas e estimar os custos dos projetos de sua autoria nas disciplinas de Projeto 
de Arquitetura. Por ser uma disciplina eletiva, reunia na turma alunos de diferentes períodos, o que 
permitiu uma amostra bem ampla, com exemplares de empreendimento residencial unifamiliar, 
residencial muti-familiar, comercial e edifícios institucionais como escola, biblioteca, entre outros. 
Em uma primeira etapa, os alunos levantaram em seus projetos as informações relativas às 
variáveis explicativas do modelo de cálculo CUG, conforme exemplo da Fig. 9.  

 
Figura 9: Levantamento de dados e custos do projeto de empreendimento comercial de autoria de uma aluna na 

disciplina de PA. 

 

 

Posteriormente utilizaram a Calculadora CUG para estimar os custos de cada projeto a partir das 
variáveis levantadas. Os modelos de cálculo CUG tem sensibilidade para considerar a 
variabilidade no custo que projetos de mesma classificação tipológica, que pelas metodologias 
convencionais seriam considerados de mesmo custo unitário, permitindo que o projetista conheça 
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os custos resultantes de suas decisões de projeto, desde as decisões preliminares, contribuindo 
assim para a maximização dos resultados do negócio imobiliário. A Fig. 9 apresenta um exemplo 
da prancha de levantamento de dados realizados pelos estudantes, e a Tab. 7 apresenta uma 
compilação das variáveis explicativas dos custos estimados para cada projeto utilizando a 
Calculadora CUG. 

 
Tabela 7: Compilação das variáveis explicativas e dos custos de cada projeto 

 
 

Ao ordenar os projetos agrupados por classificação tipológica, conforme ilustrado no gráfico da 
Fig. 10, verifica-se a alta variabilidade dos custos dentro de cada classificação. O gráfico da Fig. 
11 é resultado do ordenamento por ordem crescente do custo unitário de área construída. Percebe-
se forte relação da variabilidade do custo unitário com a variabilidade da densidade de parede 
externa, apresentada no gráfico da Fig. 12. Os gráficos das Fig. 13 e Fig.14 apresentam, 
respectivamente, a variabilidade da densidade de parede interna e da densidade de áreas molhadas. 
Essas duas últimas variáveis são menos significativas que a densidade de parede externa, mas 
complementam a explicação da variabilidade dos custos. Vale notar os exemplos dos projetos 5 e 
9, para os quais a curva da densidade de parede de fachada apresenta inflexões em relação à curva 
do custo unitário. Observando os gráficos de densidade de parede interna e de área molhada, são 
obtidas explicações para a alta do custo unitário de forma desproporcional à densidade de parede 
externa. 
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Figura 10 - Variabilidade do custo unitário de área construída com projetos agrupados por classificação 

tipológica 
 

 
 

Figura 11 - Variabilidade do custo unitário de área construída com projetos ordenado em ordem crescente de 
custo 

 

 
 

Figura 12 - Variabilidade da densidade de parede externa 
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Figura 13 - Variabilidade da densidade de parede interna 
 

 
 

Figura 14 - Variabilidade da densidade de áreas molhadas 

 

5.3. Construção de repertório 

Por fim, os alunos realizaram um exercício para a construção de referencial projetual para 
ampliarem seus repertórios de soluções de arquitetura para empreendimento imobiliários com foco 
em suas performances de custo. O exercício teve como base a publicação HOCO – Density 
Housing Construction & Costs (PER, MOZA e ARPA, 2009), que reúne 32 empreendimentos 
residenciais em todo o mundo. A Fig. 15 apresenta a amostra de dados do livro. Os projetos 
ordenados em ordem crescente de custo unitário de área construída, variando de 436 a 2.248 
dólares/m2. A Fig. 16 apresenta um exemplo da ficha de informação do projeto e a Fig. 17 a 
prancha de levantamento de dados relativos às características geométricas de cada 
empreendimento realizado pelos estudantes. 

Figura 15 - Amostra de 32 projetos de empreendimentos residenciais multifamiliares 
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Figura 16 - Exemplo das fichas de informações de cada projeto 

 
 

Figura 17 - Exemplo das informações de características geométricas de cada empreendimento 
 

 
 

O levantamento e a análise das densidades de área de parede externa, área de parede iterna, área 
molhada, área de varanda coberta, área de terraço descoberto, área de cobertura e área livre do lote 
por área total construída de cada projetos ajudou os alunos a compreenderem a variabilidade dos 
custos unitário de área construída em função das variadas soluções de projeto. O exercício 
contribuiu para a criação de referencial projetual para que os futuros profissionais seja capazes 
considerar os custos resultantes de suas decisões desde as primeiras decisões de projeto, evitando 
o retrabalho e entregando soluções de projeto que potencializm o retorno dos negócios 
imobiliários. 
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