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Propose: Costs are a major issue 
in low-cost housing projects. 
Traditional project process 
uses estimated cost studies and 
comparative methods in initial 
phases, but the cost itself is 
elaborated only at the end phases, 

drawings. Is desirable to use tools 
that possibility more integration 
between costs and architectural 
projects. Some CAD software 
already offers these tools, but 
they are not use by architects. 
This work intention is search 
in these tools the integration 
between costs and architectural 
projects. Methods: To use software 
Vectorworks in a low-cost housing 
project, Residential Serra Verde; 
incorporate cost aspects at initial 
phase by parameterization of 3D 
model; analysis of cost and project 
results. Findings: validation of cost 
estimative with the utilization 
of tested procedures. Value: 
developing a simple methodology 
of cost estimation and integration 
with architectural project.  

Integracao entre projeto arquitetonico e orcamento
 atraves de softwares CAD

Introdução

ou geométricos e object-oriented model, ou 

o fato de a segunda trabalhar com um modelo 

paramétricos, como paredes, janelas ou 

ao contrário da primeira, que simplesmente 
usa de entidades geométricas como arcos e 

diversos softwares mostram que as duas linhas 

desta diferença era a maior necessidade de 
processamento dos softwares paramétricos, 
mais dependentes de hardware poderosos, 

para projetos de instalações prediais e de 

do processamento necessário, os softwares 
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mais desenvolvidos, porque temos pouco 
avanço no sentido de adotar estes recursos no 

descartar velhos hábitos e incorporar as novas 

devem esperar pelas soluções, mas se dedicar 
a desenvolver processos integrados com a 

Projetos e integração

de vários agentes, cada qual trabalhando 

usualmente o primeiro, é responsável pela 

troca de arquivos e fornecimento de bases para 

oriundos da falta de interoperabilidade entre os 

a compatibilidade entre os dados trabalhados 

as geometrias, num processo amarrado ainda ao 

interoperabilidade, mas também nos processos 
individuais dos projetistas, incorporando os 

modelos paramétricos como ferramenta

de modelos tridimensionais paramétricos 

ferramenta como esta se apresenta com grande 
potencialidade, mas desperta um interesse de 

potencial deste modelo como instrumento 

habilitar o arquiteto a trabalhar com ferramentas 

possibilitando seu papel mais ativo num conjunto 

Metodologia
Para analisar as possibilidades do uso de 

foi escolhido como estudo de caso o projeto 

do desenvolvimento de um modelo de auto-

tratava do potencial do modelo tridimensional 

dados paramétricos de todos os projetistas 

lo como elemento fundamental no processo, 

instalações elétricas e hidráulicas, propostas 

interessante trabalhar muito detalhadamente 
estas questões, mas dados como caminhamento 

e lançamento dos elementos fundamentais da 

Tendo como ponto de partida o anteprojeto de 
arquitetura, foram desenvolvidos dois modelos 
tridimensionais detalhados, um com o terreno 



375

facilita o trabalho, e a segunda relacionada aos 
dados gerados, onde os aspectos contemplados 

pelo modelo do terreno, como terraplenagem 

eles, ainda que manualmente, a possibilidade 
de integrar elementos de elétrica, hidráulica e 

o fato de já ter sido usado em outros projetos 

registros com informações pertinentes para 

é um pequeno conjunto de dados que contém 
as informações referentes a um determinado 

do modelo, correspondente a um elemento do 

juntados, geraram os dados da planilha de 

ou pisos, mas para outros foi necessária a 

necessidade destes registros adicionais com 

Integracao entre projeto arquitetonico e orcamento
 atraves de softwares CAD

se mostrou muito mais efetivo em tratar sistemas 

ou completamente dispensáveis, como wall 

acabaram sendo inseridos através dos registros, 

orçamento deveria atender aos padrões 

de orçamento, foi necessário acrescentar um 
registro para cada um destes elementos, de 
modo que eles também pudessem ser itens 

procedimento foi repetido para todos os objetos 

consigo informações sobre vergas (lembrando 
que verga é um item ligado à alvenaria, na 

adaptada ao modelo tridimensional e menos 
voltada à obra, onde a parede já poderia ter 

geradas automaticamente pelo programa, a 
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que serviu como intermediária, trabalhando 

que os dados importados fossem corretamente 
incorporados, especialmente em caso de 

manualmente depois, especialmente aqueles 
relacionados com procedimentos de obra 

planilha interna que alimenta a planilha de 

Conclusões

de custo das obras, ainda numa fase inicial de 

entanto, apontar para uma metodologia de 

diversos agentes, em especial entre o arquiteto 
e o orçamentista, mas também entre o primeiro 

O desenvolvimento de um modelo tridimensional 

que, em um processo fragmentado de projeto, 
seriam trabalhados individualmente pelas 

O maior obstáculo, porém, está na necessidade 

e, como já foi dito, nem mesmo as tentativas 

arquivos obtiveram sucesso considerável entre os 
arquitetos, muito menos entre todos os agentes 

medida em que o projeto de arquitetura atua 
como mediador de todos os outros e gera a 

demonstrar uma pequena possibilidade nesta 
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