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RESUMO 

Diante da crescente demanda por novas tecnologias capazes de tornar a construção civil mais 

sustentável, eficiente e produtiva, o sistema construtivo Light Steel Framing se mostra uma 

interessante alternativa para esta questão. Foi fornecida uma análise comparativa entre o 

sistema estrutural em concreto armado, denominado convencional, e o sistema Light Steel 

Framing, por meio da comparação entre peso, custos e prazos de execução destes sistemas. O 

objeto de estudo é um sobrado residencial de alto padrão, construído na região de Goiânia. 

Através do software CYPE 3D® e do projeto arquitetônico deste sobrado, fez-se o projeto e 

dimensionamento do mesmo para o sistema Light Steel Framing. Por meio de uma estimativa 

orçamentária para a fundação, estrutura e vedação dos sistemas estruturais em questão, os 

resultados obtidos indicaram que o sistema Light Steel Framing possui custo de execução 

superior, porém próximo, ao sistema convencional, mas com peso reduzido e prazo de execução 

bastante inferior. Constatou-se, assim, que o sistema Light Steel Framing possui real viabilidade 

para ser utilizado na região, contribuindo para a evolução e o desenvolvimento da construção 

civil nacional. 

Palavras-chave: Light Steel Framing. Construção Civil. Sistema Estrutural. Construção 

Enxuta. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Diante do crescimento populacional e dos avanços tecnológicos, a indústria da construção civil 

no mundo tem buscado sistemas mais eficientes de construção com o objetivo de aumentar a 

produtividade, diminuir o desperdício e atender a uma crescente demanda habitacional 

(FREITAS; CRASTO; SANTIAGO, 2012). 

De acordo com Resende, Taigy e Silva (1998) o conhecimento da situação vigente e a proposta 

de alternativas para melhorar o desempenho do setor da construção quanto ao eventual 

desperdício existente, tornam-se uma necessidade no cenário atual frente à acirrada competição 

entre as empresas e a crescente exigência por parte dos consumidores de obras de edifícios. 

Neste cenário, o sistema construtivo Light Steel Framing (LSF) vem ganhando espaço no 

decorrer dos anos, destacando-se por sua versatilidade. Nas Olimpíadas de 2016 no Brasil, por 

exemplo, este sistema foi o escolhido para a construção do Pavilhão da Cidade Olímpica; um 

importante edifício utilizado como centro de mídia durante a realização dos jogos, conforme 

Figura 1.1. 

Figura 1.1 – Pavilhão da Cidade Olímpica – Rio de Janeiro. 

 

Fonte: Portal Arcoweb (Acesso em 07 de janeiro de 2019). 
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Dentro deste contexto, o uso do LSF se revela como uma interessante alternativa para a 

racionalização dos processos executivos, proporcionando uma série de vantagens para a 

construção civil; principalmente se comparado à técnica construtiva que faz uso do concreto 

armado moldado in loco, denominada de sistema estrutural convencional. 

Segundo Rodrigues e Caldas (2016), a história do Framing se inicia por volta de 1810 e 1860, 

quando a população dos Estados Unidos se multiplicou por dez. Deste modo, com a necessidade 

de solucionar a demanda por habitações, recorreu-se à utilização de madeira, utilizando os 

conceitos de praticidade, velocidade e produtividade originados na Revolução Industrial. Em 

vários países, entre eles Estados Unidos, Inglaterra e Japão, o sistema LSF já é utilizado em 

larga escala desde o final do século passado. 

Em contrapartida, na comunidade da construção civil brasileira ainda não se nota uma 

relevância significativa no uso deste sistema estrutural. Segundo o Cenário dos Fabricantes de 

Light Steel Frame e Drywall (2018), os fabricantes de perfis de aço galvanizado utilizaram, em 

2017, menos de 1/3 da sua capacidade para atender a demanda do ano, de acordo com a Figura 

1.2. Além disto, o mercado tem se mostrado cauteloso com poucos investimentos em obras, 

ocasionando a queda de produção e de taxa de ocupação dos maquinários. 

Figura 1.2 – Capacidade produtiva do sistema LSF no Brasil. 

 

Fonte: CBCA (2018). 
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Deste modo, o presente trabalho busca analisar a viabilidade da aplicação do sistema 

construtivo LSF em residências de alto padrão da região do Estado de Goiás, mais 

especificamente da cidade de Goiânia, comparando-o com o sistema estrutural convencional. 

Após pesquisa bibliográfica, constatou-se que, apesar de ainda pouco aplicado no Brasil se 

comparado a outros métodos construtivos, o sistema LSF é objeto de estudo e análise de vários 

pesquisadores nacionais e internacionais; o que comprova que sua utilização em outros países 

não é recente. 

Tendo em vista o cenário global desta técnica, Rodrigues e Caldas (2016) ressaltam que é 

possível encontrar na bibliografia internacional as expressões Light Steel Frame Housing na 

Europa e Residential Cold-Formed Steel Framing nos Estados Unidos, referindo-se às 

residências construídas com painéis estruturais reticulados com perfis de aço formados a frio, 

com revestimento metálico. 

Diante de todo este histórico, Lima (2003) exalta que, assim como várias outras tecnologias 

construtivas, o LSF foi um sistema “importado” e introduzido ao Brasil por profissionais que 

conheceram a técnica no exterior. 

Lima (2003) também destaca que a importação de sistemas construtivos deve ser criteriosa e 

precedida pelo processo de adaptação à realidade local. A industrialização da construção não é 

a simples reprodução de técnicas estrangeiras – mas sim o desenvolvimento de técnicas, 

métodos e processos locais que aumentem a produtividade com qualidade e desempenho 

satisfatórios. 

No Brasil, o potencial para o desenvolvimento da construção em aço é enorme. Segundo dados 

da World Steel Association, o país figura em 8º lugar no ranking dos maiores produtores de aço 

do mundo, conforme Figura 1.3. 
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Figura 1.3 – Os 20 maiores produtores de aço no mundo (milhões de toneladas). 

 

Fonte: WORLD STEEL ASSOCIATION (2016). 

Todavia, apesar do Brasil figurar entre os maiores produtores mundiais de aço, o emprego deste 

material em estruturas de edificações tem sido pouco expressivo se comparado ao potencial do 

parque industrial brasileiro; e isso pode ser explicado pelo fato de que a utilização de sistemas 

construtivos com aço demanda profissionais preparados, projetos detalhados e integrados, 

minimizando perdas e prazos na construção (FREITAS; CRASTO; SANTIAGO, 2012). 

É neste contexto em que se encontra o sistema em questão no cenário brasileiro atual: o processo 

executivo já é conhecido e executado (ainda que com pouca expressão) por engenheiros da 

construção civil, estudado por pesquisadores da área de estruturas metálicas e sua matéria-prima 

é largamente produzida no país. 

Além disto, nota-se a formação de instituições voltadas para a difusão do LSF. É o caso, por 

exemplo, do Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA), responsável por promover 

eventos para a comunidade da construção e divulgar revistas, artigos e manuais sobre o tema. 

Porém, apesar dos sinais de desenvolvimento deste método construtivo no Brasil, foi constatado 

que a técnica ainda tem muito para evoluir nacionalmente. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho é feito dentro de um contexto em que, apesar de acusar timidamente o início 

de uma mudança significativa, a construção civil ainda é executada de maneira tradicionalista 

em várias obras residenciais; mesmo diante do surgimento de novas tecnologias. 

Frente ao importante papel que a Engenharia Civil possui na industrialização e na 

sustentabilidade, aspectos tão latentes na sociedade contemporânea, o uso do aço na construção 

civil é visto por muitos como uma das alternativas para mudar o panorama do setor. Logo, 

entender o motivo da não utilização de um sistema que se apresenta extremamente vantajoso se 

faz necessário. 

Além disto, após a realização de pesquisas bibliográficas, foi constatada a ausência de estudos 

comparativos entre o sistema LSF e o chamado sistema convencional na construção de 

residências de alto padrão, principalmente no cenário goianiense; o que torna útil a realização 

deste trabalho à comunidade da construção. 

1.3 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

Diante de toda a conjuntura em que o sistema LSF se encontra no Brasil, o objetivo geral do 

presente trabalho é fornecer uma análise comparativa entre os principais parâmetros do LSF e 

do sistema estrutural convencional, observando os fatores preponderantes para a não utilização 

do LSF em residências de alto padrão e, portanto, contribuindo para a evolução deste sistema 

estrutural como método alternativo aos que são executados atualmente na região de Goiânia. 

Para que este objetivo geral seja alcançado, definiu-se os objetivos específicos: 

 Delimitar quais parâmetros, de cada um dos sistemas estruturais em estudo, serão 

analisados e comparados. 

 Estimar o orçamento da estrutura de uma residência de alto padrão existente em Goiânia, 

construída pelo sistema estrutural convencional, considerando os parâmetros 

delimitados. Para isto, será feita uma análise do projeto arquitetônico e pesquisas com 

a empresa responsável pela execução da obra. 

 Dimensionar a estrutura da residência pelo sistema estrutural LSF, utilizando o mesmo 

projeto arquitetônico, por meio de software próprio para o dimensionamento de 

estruturas metálicas. 
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 Estimar o orçamento da estrutura dimensionada, por meio de levantamentos e pesquisas 

com empresas que executam obras em LSF na região em estudo, considerando os 

parâmetros delimitados. 

 Realizar uma análise comparativa entre os resultados encontrados para os dois sistemas 

estruturas em questão, concluindo sobre os motivos da maior utilização do sistema 

convencional estudado em relação ao LSF. 

1.4 METODOLOGIA 

Para a metodologia do trabalho, fez-se uma revisão bibliográfica responsável por todo o 

embasamento teórico necessário para o alcance dos objetivos delimitados. Os dois sistemas 

estruturais em estudo foram apresentados e caracterizados, permitindo que a conceituação 

teórica dos mesmos esteja compatível com a prática executiva. 

Primeiramente, foram delimitados os parâmetros a serem comparados, de cada um dos sistemas 

estruturais em estudo; de modo a esclarecer quais itens estão sendo orçados e analisados no 

presente trabalho. 

Depois, para o estudo de caso, foi escolhida uma residência construída pelo sistema estrutural 

convencional e localizada em um condomínio horizontal de luxo de Goiânia. Deste modo, 

possibilita-se uma análise mais próxima da realidade da construção de alto padrão da região. 

Após concluída a escolha, foi estimada a planilha orçamentária da execução da estrutura 

convencional, através da análise do projeto arquitetônico da residência. Além disto, esta etapa 

de orçamento foi feita junto à própria empresa responsável pela realização da obra e pautada na 

Tabela de Composições de Preços para Orçamentos (TCPO); de modo que o orçamento 

estimado seja o mais fidedigno possível. 

Posteriormente, para o projeto arquitetônico em questão, o esqueleto estrutural foi projetado no 

sistema Light Steel Framing, sendo o dimensionamento feito através do software CYPE 3D®, 

seguindo as recomendações da ABNT NBR 14762:2010 – Dimensionamento em estruturas de 

aço constituídas por perfis formados a frio. 

Com o projeto estrutural da residência em LSF realizado, fez-se um orçamento estimativo, de 

maneira análoga ao levantado para o sistema convencional. Para isto, considerando os 

quantitativos levantados pelo dimensionamento da estrutura metálica, foi feita uma pesquisa de 

mercado com empresas que atuam no segmento em questão. 
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Por fim, fez-se uma análise comparativa entre os principais parâmetros obtidos que influenciam 

no orçamento final das duas estruturas, de modo a concluir sobre a viabilidade do uso do LSF 

como alternativa ao sistema convencional em residências de alto padrão. 

A Figura 1.4 resume a metodologia utilizada no presente trabalho. 

Figura 1.4 – Metodologia (fluxograma). 

 

Fonte: própria. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 SISTEMA ESTRUTURAL CONVENCIONAL 

Notadamente, o sistema convencional é a técnica construtiva mais utilizada no Brasil. Na região 

de Goiânia, onde a construção civil cresce consideravelmente, existe dificuldade em se 

encontrar outra técnica construtiva distinta da convencional.  

Para a realização deste projeto, faz-se necessária a caracterização do que é o sistema estrutural 

denominado convencional em concreto armado. Conforme Albuquerque (1999), entende-se 

como estrutura convencional aquela em que as lajes se apoiam em vigas (tipo laje-viga-pilar), 

formando pórticos. 

Deste modo, os elementos estruturais componentes são, basicamente: lajes, vigas e pilares 

moldados in loco; além da fundação. Ademais, outra característica relevante deste sistema 

construtivo é o uso da alvenaria em blocos cerâmicos como elemento de vedação. A Figura 2.1 

demonstra um sobrado residencial em construção pelo sistema estrutural convencional. 

Figura 2.1 – Edifício sendo executado pelo sistema estrutural convencional. 

 

Fonte: própria. 
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Para a base estrutural do sistema convencional, é possível fazer uso dos mais diversos tipos de 

fundação conhecidos, sendo os mais comuns: sapata, tubulão e estaca. A escolha é feita de 

acordo com a tipologia da edificação e a resistência necessária calculada. 

O sistema ainda conta com outras características complementares à estrutura, como instalações 

hidráulicas/elétricas e acabamento, mas que serão desconsideradas para efeito orçamentário e 

comparativo; visto que tais características também estão presentes no sistema LSF e são 

semelhantes para um mesmo projeto modelo. 

Deste modo, a Figura 2.2 representa o resumo de quais aspectos do sistema estrutural 

convencional serão considerados para efeito de análises comparativas no presente trabalho. 

Figura 2.2 – Parâmetros considerados para análise do sistema estrutural convencional. 

 

Fonte: própria. 

O sistema estrutural convencional, por ser amplamente utilizado no Brasil há anos, possui uma 

enorme quantidade de normas técnicas dando embasamento teórico e padronização para a 

execução de cada etapa construtiva do sistema. A título de exemplificação, tem-se: 

i. NBR 15270-1:2017 – Componentes cerâmicos – Blocos e tijolos para alvenaria. 

ii. NBR 8545:1984 – Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 

cerâmicos. 
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iii. NBR 6122:2010 – Projeto e execução de fundações. 

iv. NBR 6118:2014 – Estrutura de concreto armado – Procedimento. 

Segundo Nunes e Junges (2008), as principais vantagens do sistema convencional são: 

 Abundância de mão-de-obra treinada, devido ao amplo uso da técnica durante anos 

no Brasil. 

 Boa rigidez estrutural proporcionada pelos pórticos. 

 Rearranjo arquitetônico, devido ao fato de que as paredes têm função apenas de 

vedação, possibilitando alterações no layout. 

E as principais desvantagens são: 

 Cronograma de construção associado à cura do concreto para poder-se trabalhar 

sobre o pavimento recém-concretado aumentando o prazo de execução da obra. 

 Perda de material e geração de entulho durante o processo construtivo, como por 

exemplo, na realização de rasgos nas paredes para instalações hidráulicas e elétricas. 

 Recortes na estrutura devido à presença de grande número de vigas, causando alto 

consumo de formas, não reaproveitamento das mesmas e diminuindo a produtividade 

da construção. 

2.2 SISTEMA ESTRUTURAL LIGHT STEEL FRAMING 

Existem dois conceitos básicos relativos ao Sistema Light Steel Framing: Frame é o esqueleto 

estrutural projetado para dar forma e suportar a edificação, sendo composto por elementos leves 

– os perfis formados à frio (PFF) e Framing é o processo pelo qual se unem e vinculam esses 

elementos (RODRIGUES e CALDAS, 2016). 

Diferentemente do sistema convencional, o LSF não possui normatização própria, sendo sua 

técnica construtiva pautada basicamente nas normas técnicas ABNT NBR 14762:2010 – 

Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados à frio e ABNT NBR 

6355:2012 – Perfis estruturais de aço formados a frio (Padronização). 

Analisando a tradução literal, Light Steel Framing significa “estrutura em aço leve”. Assim, 

segundo Freitas, Crasto e Santiago (2012), o sistema LSF pode ser definido como o processo 

pelo qual compõe-se um esqueleto estrutural em aço formado por diversos elementos 

individuais ligados entre si, passando estes a funcionar em conjunto para resistir às cargas que 

solicitam a edificação e dando forma a mesma; conforme Figuras 2.3 e 2.4. 
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Figura 2.3 – Desenho esquemático de uma residência em Light Steel Framing. 

 

Fonte: FREITAS; CRASTO; SANTIAGO (2012). 

Figura 2.4 – Execução de um edifício pelo sistema Light Steel Framing. 

 

Fonte: Portal Brasil Engenharia (Acesso em 06 de novembro de 2018). 

O LSF possui fabricação totalmente industrial e dependente da siderurgia. Os pilares e as vigas 

do sistema convencional são substituídos por perfis formados à frio (PFF) verticais atuando 

como elementos estruturais, enquanto pisos e lajes dão lugar à perfis PFF horizontais. 
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No geral, os perfis que compõe o subsistema vertical são denominados de montantes e são 

responsáveis por receber a carga vertical da edificação e transmiti-la à fundação. Possuem seção 

transversal do tipo “U” enrijecido (UE) com espaçamento de 400mm ou 600mm entre perfis, 

conforme Rodrigues e Caldas (2016). 

Já o subsistema horizontal é composto por perfis denominados guias, responsáveis 

principalmente por garantir o alinhamento e a fixação correta da estrutura vertical com os 

pavimentos superiores e inferiores; além de suportar cargas. As Figuras 2.5 e 2.6 revelam um 

exemplo para os perfis montantes e guias no sistema LSF. 

Figura 2.5 – Perfis formados à frio: exemplo de dimensões de Montantes e Guias. 

 

Fonte: Portal Metálica Construção Civil (Acesso em 06 de novembro de 2018). 

Figura 2.6 – Detalhe do encaixe montante-guia. 

 

Fonte: Portal Metálica Construção Civil (Acesso em 06 de novembro de 2018). 

De acordo com Lima (2003), as conexões entre perfis são feitas por parafusos resistentes à 

corrosão do tipo auto-brocantes ou auto-atarrachantes, com qualificação estrutural conforme 

NBR 14762:2010. 

Usualmente, os PFF são fabricados em bobinas de aço galvanizado (revestidos com zinco de 

alta resistência), conforme indicado na Figura 2.7. 
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Figura 2.7 – Revestimento mínimo das bobinas de aço para o sistema LSF. 

 

Fonte: RODRIGUES e CALDAS (2016). 

O sistema Light Steel Framing, assim como qualquer construção em aço, deve ser projeto 

prevendo a existência de contraventamentos no edifício, de modo a garantir a estabilidade 

global da estrutura. Segundo Grubb, Gorgolewski e Lawson (2001), os três principais tipos de 

contraventamentos verticais são: integral, em “X” e efeito diafragma, conforme Figura 2.8. 

Figura 2.8 –Tipos de contraventamentos mais usuais para o sistema LSF. 

 

Fonte: adaptado de GRUBB; GORGOLEWSKI; LAWSON (2001). 

A vedação do LSF, conforme Souza (2014), é feita através de um método e de materiais 

industrializados que combinam alto desempenho termo-acústico e emprego de soluções 

construtivas a seco, como os sistemas em gesso acartonado drywall e chapas de OSB (Oriented 

Strand Board) para paredes internas com barreira hidrófuga, e tela de poliéster aplicadas sobre 

a mesma ou placa cimentícia, para paredes externas; conforme Figura 2.9. 
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Figura 2.9 – Painel interno em OSB (obra UMEI Minaslândia – Belo Horizonte/MG). 

 

Fonte: SOUZA (2014). 

A cobertura da edificação em LSF segue o mesmo padrão dos demais subsistemas e da 

construção metálica em geral: sustentação estrutural executada por componentes metálicos, 

como por exemplo treliças, mas com uma enorme versatilidade estética e de materiais para o 

fechamento do telhado; conforme Figura 2.10. 

Figura 2.10 – Estrutura do telhado em Light Steel Framing. 

 

Fonte: SOUZA (2014).  
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Já para a base estrutural de uma residência em LSF, os tipos de fundações quase sempre 

utilizados são: radier ou sapata corrida. A simplicidade de execução e o baixo consumo de 

concreto destas fundações – se comparado aos outros tipos existentes – contribui para a 

realização de uma estrutura mais leve e para a redução do prazo de execução. A Figura 2.11 

detalha a conexão de uma fundação radier com os perfis metálicos estruturais da edificação. 

Figura 2.11 – Detalhe de ancoragem de um radier com a estrutura em LSF. 

 

Fonte: TERNI; SANTIAGO; PIANHERI (2008). 

De maneira análoga ao sistema estrutural convencional, foram delimitados quais os aspectos 

do LSF considerados neste trabalho para análises comparativas, conforme Figura 2.12. 
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Figura 2.12 – Parâmetros considerados para análise do sistema estrutural Light Steel Framing. 

 

Fonte: própria. 

Diante do exposto, como destacado por Freitas, Crasto e Santiago (2012), os principais 

benefícios do uso do LSF são: 

 Rigorosa padronização e controle de qualidade, mediante à precisão fornecida pelo uso 

do aço como matéria-prima; 

 Alta resistência mecânica; 

 Facilidade de obtenção dos perfis, diante da alta produtividade das indústrias; 

 Durabilidade e longevidade da estrutura; 

 Leveza dos elementos, facilitando toda a logística de transporte, manuseio e montagem; 

 Instalações elétricas e hidráulicas executadas de maneira mais fácil e racional, sem 

desperdício de materiais; 

 Alto desempenho térmico e acústico; 

 Conexões simples e fáceis de serem executadas; 

 Alta velocidade de execução; 

 Resistência ao fogo; 

 Sustentabilidade e capacidade de reciclagem; 

 Flexibilidade e versatilidade no projeto arquitetônico 
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Em contrapartida, as principais desvantagens do LSF são: a dificuldade de encontrar mão 

de obra especializada, o limite de altura das edificações (até 5 pavimentos) e a resistência 

cultural da população. 
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CAPÍTULO 3 

APRESENTAÇÃO DO EDIFÍCIO-EXEMPLO 

Para início do desenvolvimento do presente trabalho, fez-se necessário escolher um edifício-

exemplo, já executado pelo sistema estrutural convencional, condizente com a temática 

proposta e que será a referência para estudo de caso. Deste modo, foi escolhida uma residência 

com características fidedignas à tipologia da construção em alto padrão na região de Goiânia, 

conforme Figura 3.1. 

Figura 3.1 – Características do edifício-exemplo. 

 

Fonte: própria. 

Através da empresa responsável pela execução da obra, foi obtido o projeto arquitetônico da 

residência, de modo a apresentar o edifício em estudo, conforme Figuras 3.2 a 3.8. 

Figura 3.2 – Planta de Situação. 

 

Fonte: própria. 
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Figura 3.3 – Planta do Pavimento Térreo. 

 

Fonte: própria. 
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Figura 3.4 – Planta do Pavimento Superior. 

 

Fonte: própria. 
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Figura 3.5 – Detalhe da Cobertura. 

 

Fonte: própria. 
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Figura 3.6 – Corte AA. 

 

Fonte: própria. 
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Figura 3.7 – Vista Frontal. 

 

Fonte: própria. 

Figura 3.8 – Vista Lateral Esquerda. 

 

Fonte: própria. 
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CAPÍTULO 4 

DIMENSIONAMENTO DO EDIFÍCIO-EXEMPLO NO 

SISTEMA ESTRUTURAL LIGHT STEEL FRAMING 

Para o dimensionamento do edifício-exemplo no sistema Light Steel Framing, foi utilizado o 

software CYPE 3D®, programa que dimensiona segundo as normas técnicas NBR 14762 

(ABNT, 2010), NBR 6118 (ABNT, 2014), NBR 8800 (ABNT, 2008). 

Além disto, é primordial ressaltar que foram seguidas as diretrizes para o projeto estrutural do 

Manual de Engenharia do CBCA elaborado por Rodrigues e Caldas (2016); visando garantir 

um projeto adequado e compatível aos que são realizados para a prática da execução de 

edificações em LSF. 

Também é importante destacar que tais diretrizes são fundamentadas na NBR 14762 (ABNT, 

2010); norma técnica que, segundo Rodrigues e Caldas (2016), teve seu texto elaborado com 

base nas prescrições da norma americana AISI – Specifications for the design of cold-formed 

steel structural members (AISI, 1996), criada pelo American Iron and Steel Institute (AISI). 

4.1 CARREGAMENTOS 

No presente trabalho, a distribuição dos carregamentos que atuarão na estrutura em LSF será 

levantada utilizando tabelas de pré-dimensionamento da estrutura de aço de edificações 

residenciais de até 2 pavimentos (indo de acordo com a tipologia do edifício-exemplo), 

conforme exposto por Rodrigues e Caldas (2016), e conferindo a concordância destes valores 

com as cargas previstas pela NBR 6120 (ABNT, 1980). 

Estas tabelas foram adaptadas da North American Steel Framing Association (NASFA), 

projetadas segundo os conceitos do sistema estrutural LSF em perfis formados a frio de aço 

zincado, pautadas nas normas técnicas aplicáveis e em dados de diversos fabricantes de 

materiais. A Figura 4.1 contempla as densidades superficiais de área dos principais materiais 

para o LSF. 
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Figura 4.1 – Densidades superficiais de materiais para o sistema Light Steel Framing. 

 

Fonte: RODRIGUES e CALDAS (2016). 

4.1.1 Ações Permanentes 

As ações permanentes são os carregamentos que, praticamente, não variam durante a vida útil 

da edificação. Para o edifício-exemplo, estas ações não serão calculadas; mas sim estimadas 

considerando as premissas de cálculo do Manual do CBCA (2016) e a NBR 6120 (ABNT, 

1980), conforme explicitado anteriormente, para serem posteriormente inseridas no 

dimensionamento do software CYPE 3D®. 

a) Telhado composto por estrutura de aço e painel de vedação: 0,72 kN/m². 

b) Forro de gesso acartonado com 12,5 mm de espessura e estrutura de aço: 0,24 kN/m². 

c) Paredes: 0,48 kN/m². 

d) Piso (composição conforme Figura 4.2): 0,48 kN/m². 

Figura 4.2 – Configuração de piso seco. 

 

Fonte: RODRIGUES e CALDAS (2016). 
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4.1.2 Ações Variáveis 

Ao contrário das ações permanentes, as ações variáveis são aquelas que variam durante a vida 

útil da edificação. As ações variáveis atuantes no edifício-exemplo foram estimadas de maneira 

análoga às ações permanentes, segundo Rodrigues e Caldas (2016). 

a) Telhado: 0,25 kN/m². 

b) Laje de forro: 0,50 kN/m². 

c) Laje de piso: 1,50 kN/m². 

d) Escada: 2,5 kN/m². 

Para edificações de 2 pavimentos, como é o caso do edifício em estudo, a NBR 6120 (ABNT, 

1980) prevê a redução das cargas acidentais para 0%, ou seja, não é recomendado realizar a 

minoração destas cargas; conforme Figura 4.3. 

Figura 4.3 – Redução das cargas acidentais conforme altura da edificação. 

 

Fonte: ABNT (1980). 

Além das ações permanentes e variáveis, para as premissas de cálculo e as tabelas de pré-

dimensionamento adotadas, é sugerido considerar no projeto uma carga acidental de 3,35 kN/m² 

devida à deposição de neve para compatibilização ao modelo da NASFA (2000). Todavia, esta 

consideração hipótese não será considerada, pois a probabilidade de haver ação de neve na 

região de Goiânia é nula. 

4.1.3 Ações de Vento 

Para a determinação das forças devidas ao vento na edificação em questão, é necessário o 

cálculo da velocidade característica do vento (Vk); sendo esta a velocidade considerada para 

dimensionamento no software CYPE 3D® e regida pela seguinte relação matemática (Equação 

4.1), conforme NBR 6123 (ABNT, 1988): 
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𝑉 = 𝑉 ∗ 𝑆 ∗ 𝑆 ∗ 𝑆                                  (4.1) 

onde: 

Vo é velocidade básica do vento (m/s). 

S1 é o fator topográfico (adimensional). 

 S2 é o fator de rugosidade do terreno (adimensional). 

 S3 é o fator estatístico (adimensional). 

A velocidade básica do vento (Vo) é a máxima velocidade média medida sobre 3 segundos, que 

pode ser excedida em média uma vez em 50 anos, a 10 metros sobre o nível do terreno em lugar 

aberto e plano (ABNT, 1988). O valor desta variável é encontrado em um mapa de isopletas, 

conforme Figura 4.4. 

Figura 4.4 – Isopletas da velocidade básica Vo (m/s). 

 

Fonte: ABNT (1988). 
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Como o edifício-exemplo está na cidade de Goiânia, localizada no centro do estado de Goiás, 

considerou-se a velocidade básica do vento igual à 35 m/s. 

O fator topográfico (S1) leva em consideração as variações do relevo do terreno (ABNT, 1988), 

conforme Figura 4.5. 

Figura 4.5 – Tipos de topografia e seus respectivos valores de S1. 

 

Fonte: ABNT (1988). 

Para a região em estudo, temos uma topografia pouco acidentada, resultando um fator 

topográfico igual a 1,00. 

O fator de rugosidade do terreno (S2) considera o efeito combinado da rugosidade do terreno, 

da variação de velocidade do vento com a altura acima do terreno e das dimensões da edificação 

ou parte da edificação em consideração (ABNT, 1988), conforme Figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Fator S2. 

 

Fonte: ABNT (1988). 

Considerando a edificação em estudo, tem-se: 

a) Categoria: II – terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, com poucos 

obstáculos isolados, tais como árvores e edificações baixas. 

b) Classe: A – toda edificação na qual a maior dimensão horizontal ou vertical não exceda 

20 metros. 

c) Altura da edificação medida a partir da superfície do terreno (z): 7,40 m; porém para 

dar uma segurança ao projeto, a altura será aproximada para 10 m. 

Deste modo, para os parâmetros de categoria, classe e altura da edificação estimados, o fator de 

rugosidade do terreno é igual a 1,00. 

O fator estatístico (S3) é baseado em conceitos estatísticos, e considera o grau de segurança 

requerido e a vida útil da edificação (ABNT, 1988), conforme explicitado na Figura 4.7. 
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Figura 4.7 – Valores mínimos do fator estatístico S3. 

 

Fonte: ABNT (1988). 

Assim, como a edificação em estudo é residencial, o fator estatístico é igual à 1,00 (Grupo 2). 

Deste modo, como todos fatores possuem valor unitário, a velocidade característica do vento 

possui o mesmo valor da velocidade básica, ou seja, 35 m/s. 

Uma vez determinada a velocidade característica, foi possível determinar a pressão dinâmica 

do vento (q), conforme Equação 4.2, determinada pela NBR 6123 (ABNT, 1988). 

𝑞 = 0,613 ∗ 𝑉                             (4.2) 

onde: 

Vk é velocidade característica do vento (m/s). 

q é a pressão dinâmica do vento em condições normais de temperatura e pressão (N/m²). 

Deste modo, o valor da pressão dinâmica do vento é de 750,93 N/m², ou seja, 0,75 kN/m². A 

Tabela 4.1 resume os parâmetros que determinam as ações do vento a serem consideradas no 

projeto em questão. 

Tabela 4.1 – Ações do vento atuantes no edifício-exemplo. 

 

Fonte: própria. 
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Além da velocidade característica e da pressão dinâmica, para o dimensionamento da estrutura, 

é necessária a determinação os coeficientes de pressão externa e interna da edificação em 

estudo. 

O coeficiente de pressão externa (cpe) e de forma externa (Ce) para paredes de edificações de 

planta retangular são determinados, conforme NBR 6123 (ABNT, 1988), de acordo com a altura 

relativa da edificação para ventos à 0° (longitudinal) e 90° (perpendicular). As Figura 4.8 e 4.9 

resumem estes coeficientes. 

Figura 4.8 – Coeficientes Ce e cpe, para paredes de edificações de planta retangular. 

 

Fonte: ABNT (1988) 
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Figura 4.9 –Ação do vento à 0° e 90°, para paredes de edificações de planta retangular. 

 

Fonte: ABNT (1988) 

Para o edifício-exemplo e vento à 0°: 

ℎ

𝑏
=

7,40

9,20
= 0,80 →

1

2
<

ℎ

𝑏
≤

3

2
 

𝑎

𝑏
=

20,00

9,20
= 2,17 → 2 ≤

𝑎

𝑏
≤ 4 

Analogamente, para vento à 90°, tem-se: 

ℎ

𝑏
=

7,40

20,00
= 0,37 →

ℎ

𝑏
≤

1

2
 

𝑎

𝑏
=

20,00

9,20
= 2,17 → 2 ≤

𝑎

𝑏
≤ 4 

Deste modo, a Tabela 4.2 demonstra os coeficientes de pressão externa calculados. 

Tabela 4.2 – Coeficientes de pressão externa. 

 

Fonte: própria. 

Vale ressaltar que, para o projeto em questão, não há a necessidade de determinar os 

coeficientes de pressão para o telhado de duas águas, visto que ele já foi dimensionado e 

executado pelo sistema estrutural convencional; e não é objeto de comparação neste estudo. 
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O coeficiente de pressão interna pode ser desprezado para o edifício-exemplo, segundo a NBR 

6123 (ABNT, 1988); visto que a edificação é considerada efetivamente estanque e com janelas 

fixas que tenham probabilidade desprezível de serem rompidas por acidente. 

4.2 MATERIAIS 

Os materiais utilizados no dimensionamento da estrutura em estudo vão de acordo com a NBR 

15253 (ABNT, 2014), que determina o limite de escoamento mínimo dos perfis de aço zincado 

como 230 MPa. Deste modo, todos os perfis utilizados para o sistema LSF serão considerados 

de aço ZAR 230, com resistência ao escoamento (fy) igual à 230 MPa. 

Freitas, Crasto e Santiago (2012) sugerem as designações dos perfis de aço formados a frio para 

uso em Light Steel Framing e suas respectivas aplicações no sistema, conforme Figura 4.10. 

Figura 4.10 – Designações dos perfis de aço formados a frio para o LSF. 

 

Fonte: FREITAS; CRASTO; SANTIAGO (2012). 
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4.2.1 Guias 

Para os perfis guias, responsáveis por formar a base superior e inferior dos painéis, optou-se 

pela utilização de perfis com seção transversal “U simples” (U). O espaçamento entre estes 

perfis é equivalente à altura do pavimento correspondente, e o comprimento adotado foi de 

1200 mm para cada guia. 

4.2.2 Montantes 

Conforme explicitado no Capítulo 2 deste trabalho, os montantes devem apresentar 

espaçamento entre si de 400 ou 600 mm. Para um dimensionamento a favor da segurança, 

optou-se pela utilização de perfis espaçados de 400 mm com seção transversal “U enrijecido” 

(Ue). 

Além dos perfis montantes, é necessária a utilização de perfis responsáveis pelo travamento 

horizontal do painel. Estes perfis são denominados bloqueadores, possuem características 

semelhantes aos montantes, são fixados por meio de cantoneiras e devem ter espaçamento 

máximo de 3,60 m; conforme indicado na Figura 4.11. 

Figura 4.11 – Esquema de fixação de bloqueador através de cantoneiras. 

 

Fonte: FREITAS; CRASTO; SANTIAGO (2012). 

4.2.3 Vigas 

As vigas de entrepiso no sistema LSF podem ser consideradas como biapoiadas ou contínuas, 

conforme Figura 4.12. Tradicionalmente, as vigas são consideradas como biapoiadas, pois 

assim os painéis de entrepiso podem vir montados da fábrica, sendo apenas encaixados na obra. 
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No entanto, o vigamento contínuo permite uma redução substancial no consumo de aço, se 

revelando uma alternativa interessante para o sistema (RODRIGUES e CALDAS, 2016). 

Figura 4.12 – Condições de apoio para vigas de entrepiso. 

 

Fonte: RODRIGUES e CALDAS (2016). 

Deste modo, para o presente trabalho, optou-se por vigas de entrepiso contínuas com 

características análogas aos montantes; ou seja, espaçamento de 400 mm com seção transversal 

“U enrijecido” (Ue), além de bloqueadores espaçados de 3,60 m. 

Figura 4.13 – Estrutura de piso em Light Steel Framing. 

 

Fonte: FREITAS; CRASTO; SANTIAGO (2012). 
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4.2.4 Cobertura 

Para manter a compatibilidade com a estrutura da cobertura do edifício-exemplo, optou-se pelo 

uso de treliças planas de perfil “U enrijecido” (Ue). Além disto, conforme Freitas, Crasto e 

Santiago (2012), a modulação entre caibros pode ser maior que a modulação entre montantes, 

uma vez que as telhas vencem vãos maiores e são mais leves. Portanto, estabeleceu-se distância 

entre treliças de 1,20 m. 

4.2.5 Ligações 

Segundo Crasto (2005), para o sistema LSF, as ligações por parafusos são mais eficientes por 

serem executadas tanto no canteiro como em fábricas, e por permitirem a ligação entre vários 

tipos de componentes da edificação. Os parafusos auto atarraxantes e auto perfurantes são os 

tipos de conexão mais utilizados. 

Rodrigues e Caldas (2016) destacam que os parafusos com função estrutural mais utilizados 

têm as pontas do tipo S12 ou TRAXX e cabeça do tipo sextavada, conforme Figura 4.14. 

Figura 4.14 – Parafusos autobrocantes com cabeça do tipo sextavada. 

 

Fonte: RODRIGUES e CALDAS (2016). 

Conforme Barros (2017), a conexão com a fundação tipo radier mais utilizada no sistema LSF 

se dá por ancoragem química com barra roscada ou fita metálica (chumbador químico), fixada 

ao concreto por meio de perfuração preenchida com uma resina; conferindo uma interface 

resistente entre o painel de aço e a laje de concreto; conforme Figura 4.15. 
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Figura 4.15 – Ancoragem definitiva em barra rosca e fita metálica. 

 

Fonte: BARROS (2017). 

Assim, neste projeto, optou-se por conexões entre perfis com parafuso auto brocante de cabeça 

sextavada com ponta broca em aço tipo inoxidável AISI 304. Para a ligação aço-concreto da 

fundação, foi utilizada barra roscada de aço tipo ASTM A36.  

A Tabela 4.3 resume as características dos materiais a serem utilizados para o dimensionamento 

do edifício-exemplo pelo sistema LSF, sendo fy a resistência ao escoamento e fu a resistência à 

tração do aço. 

Tabela 4.3 – Materiais utilizados e suas características. 

 

Fonte: própria. 

4.3 DIMENSIONAMENTO 

Definidas as premissas de cálculo, os carregamentos e os materiais a serem utilizados no projeto 

em LSF, estes dados foram inseridos no software CYPE 3D®. 

Como o objetivo geral do trabalho não é, propriamente, o dimensionamento pelo sistema LSF, 

apenas será feita uma apresentação dos principais resultados obtidos por meio do software; 
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necessários para a realização da estimativa orçamentária e da análise comparativa entre os dois 

sistemas em estudo. 

Deste modo, como não será detalhado o modelo de cálculo utilizado neste dimensionamento, é 

importante ressaltar que o software CYPE 3D® determina os carregamentos utilizando as 

combinações para os estados limites conforme o estipulado nas normas técnicas brasileiras, 

conforme Figura 4.16. 

Figura 4.16 – Software CYPE 3D®: estados limites (combinações). 

 

Fonte: CYPE 3D® (2019). 

4.3.1 Apresentação do projeto em Light Steel Framing 

Utilizando o projeto arquitetônico apresentado no Capítulo 3 do presente trabalho, foi possível 

projetar o edifício-exemplo, em 3D, de maneira muito semelhante ao projeto original executado 

pelo sistema convencional. 

Porém, é importante ressaltar que, apesar de mantidos os mesmos ambientes, o projeto em LSF 

é uma estimativa do projeto original. Isto se deve ao fato de que suas dimensões sofreram 

pequenos ajustes para adequação ao sistema LSF, visto que o espaçamento entre montantes foi 

fixado em 400 mm; exigindo um arredondamento das medidas. 

Também vale destacar, mais uma vez, que todas as instalações complementares – como 

elétricas e hidrossanitárias – foram desconsideradas para o projeto estrutural, pois são 

elementos que estão fora do espectro deste estudo. Este fato explica, por exemplo, a não 

existência de uma estrutura na cobertura destinada para locação do reservatório superior no 

projeto em LSF. 

As Figuras 4.17 a 4.22 apresentam o edifício-exemplo dimensionado em Light Steel Framing, 

ilustrando a semelhança com o projeto original em estrutura convencional. As barras em 

vermelho representam os “pilares metálicos” (perfis montantes), enquanto as barras em verde 

representam as “vigas metálicas” (perfis guias, vigas e treliças). 
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Figura 4.17 – Planta estrutural do Pavimento Térreo (LSF). 

 

Fonte: própria. 
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Figura 4.18 – Planta estrutural do Pavimento Superior (LSF). 

 

Fonte: própria. 
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Figura 4.19 – Planta estrutural da Cobertura (LSF). 

 

Fonte: própria. 

Figura 4.20 – Vista Lateral em 3D (LSF). 

 

Fonte: própria. 
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Figura 4.21 – Vista Frontal em 3D (LSF). 

 

Fonte: própria. 

Figura 4.22 – Vista Completa em 3D (LSF). 

 

Fonte: própria. 
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4.3.2 Resultado do dimensionamento 

Após distribuídos todos os carregamentos e escolhidas as seções e posicionamento adequado 

dos perfis, o software realizou a verificação de todas as barras conforme normatização já 

apresentada na Figura 4.16. Como algumas barras não passaram na verificação de resistência 

na primeira tentativa, foi necessário aumentar a inércia da seção dos perfis críticos e realizar 

uma nova verificação. 

Este procedimento foi repetido diversas vezes até que todos os perfis estivessem em 

conformidade com a verificação de resistência, resultando nos quantitativos de aço 

apresentados nas tabelas a seguir. Vale ressaltar que este relatório de quantitativos é fornecido 

automaticamente pelo próprio software CYPE 3D®; conforme Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Resumo de quantitativo de aço dobrado ZAR-230, obtido pelo CYPE 3D®. 

 

Fonte: própria. 

É fundamental ressaltar que a existência de 7 diferentes perfis na estrutura ocorreu porque foi 

utilizado, como critério de dimensionamento, o enrijecimento estrutural por meio da escolha do 

perfil mais leve capaz de atender as verificações de resistência, garantindo um 

dimensionamento otimizado e um menor custo. 

Este enrijecimento estrutural foi necessário em algumas regiões críticas de projeto, de acordo 

com a arquitetura do edifício-exemplo. Estas regiões críticas são, principalmente, a escada e as 

vigas de entrepiso mais solicitadas; além de alguns pontos de encontro entre vários perfis. A 

Figura 4.23 relaciona as geometrias dos perfis com suas respectivas utilizações. 
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Figura 4.23 – Geometria dos perfis e utilizações estruturais correspondentes. 

 

Fonte: própria. 

Também é fundamental revelar que, como no software CYPE 3D® não havia perfis dobrados 

com as dimensões geométricas usuais sugeridas por Rodrigues e Caldas (2016), foi necessário 

realizar uma aproximação, conforme Figura 4.24. 

Figura 4.24 – Aproximação da geometria dos perfis dobrados. 

 

Fonte: própria. 

Para analisar se esta aproximação foi feita corretamente, comparou-se o peso total 

dimensionado pelo software CYPE 3D® com o peso total dos perfis com as dimensões 

geométricas usuais. Isto foi feito através da densidade linear (kg/m) destes perfis, a partir do 

comprimento encontrado na Tabela 4.4 deste trabalho. Portanto, a Figura 4.25 e a Tabela 4.5 

resumem este procedimento. 
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Figura 4.25 – Características geométricas dos perfis usuais sugeridos pelo Manual CBCA. 

  

 

Fonte: RODRIGUES e CALDAS (2016). 
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Tabela 4.5 – Comparação entre os pesos: dimensionamento versus aproximação. 

 

Fonte: própria. 

Constatou-se, então, que o dimensionamento realizado trabalha em favor da segurança do 

projeto, já que os perfis obtidos possuem dimensões ligeiramente maiores que as sugeridas pelo 

Manual do CBCA; sendo estes apenas 14,56% mais leves que os perfis dimensionados. 

Assim, o dimensionamento do projeto em LSF resultou em uma estrutura com peso total de, 

aproximadamente, 11,00 toneladas. A Tabela 4.6 resume as características da estrutura 

dimensionada. 

Tabela 4.6 – Características da estrutura dimensionada, quanto ao peso total e relativo. 

 

Fonte: própria. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISE COMPARATIVA E RESULTADOS 

5.1 CRITÉRIOS UTILIZADOS 

Após realizado o projeto e dimensionamento da estrutura em Light Steel Framing, foi possível 

realizar a estimativa de custos, prazo de execução e peso total da estrutura de cada um dos dois 

sistemas estruturais em questão (convencional e LSF), de modo a realizar uma análise 

comparativa e, portanto, concluir este trabalho. 

Esta análise comparativa foi realizada por meio da obtenção do orçamento executivo do 

edifício-exemplo para os dois sistemas estruturais, a partir de pesquisa com empresas atuantes 

no mercado da construção civil na região. 

Para o sistema estrutural convencional, por ser este o sistema executivo mais utilizado na região 

em estudo, não houve dificuldade na obtenção do orçamento, visto que a própria empresa 

responsável pelo projeto e execução do edifício-exemplo o concedeu para a realização deste 

trabalho; caracterizando uma estimativa extremamente confiável e precisa, conforme Anexo A. 

Já para o sistema estrutural Light Steel Framing, foi constatada uma grande dificuldade em se 

estimar os custos com precisão, visto que não foram encontradas empresas voltadas 

especificamente para a execução de obras em LSF. Este problema já era esperado, uma vez que 

o sistema LSF ainda não possui relevância no cenário goianiense. 

Diante da não possibilidade da obtenção de uma planilha orçamentária completa, os custos 

estruturais em LSF foram estimados por meio de pesquisas e coleta de dados com empresas 

fornecedoras e executoras de estruturas metálicas na região. 

Frente à dificuldade exposta, optou-se por realizar a estimativa de custos do sistema Light Steel 

Framing através de 2 diferentes métodos: por área construída (m²) e por peso de aço (kg); de 

forma a fornecer uma análise mais criteriosa e abrangente, reduzindo possíveis fontes de erros 

e aproximando ao máximo da realidade. 
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5.1.1 Método 1: estimativa de custos por área construída 

Após realizadas as pesquisas, verificou-se a existência de uma empresa responsável pela 

execução de um sobrado residencial de 228 m², com características semelhantes às do edifício-

exemplo, em LSF, no ano de 2014, conforme Figuras 5.1 a 5.3. 

Figura 5.1 – Sobrado executado em LSF, em Goiânia – radier e perfis estruturais. 

 

Fonte: dados fornecidos pela empresa Gesso Aliança (2019). 

Figura 5.2 – Sobrado executado em LSF, em Goiânia – detalhe da cobertura. 

 

Fonte: dados fornecidos pela empresa Gesso Aliança (2019). 
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Figura 5.3 – Sobrado executado em LSF, em Goiânia. 

 

Fonte: dados fornecidos pela empresa Gesso Aliança (2019). 

Foi constatado, porém, que a construção deste sobrado foi realizada sem que houvesse um 

planejamento prévio de custos por parte da empresa responsável; como por exemplo, a 

existência de uma planilha orçamentária. 

Assim, a empresa forneceu dados dos custos globais da construção da estrutura em LSF, sem 

detalhamento e discriminação de custos unitários, conforme Tabela 5.1. Além disto, vale 

ressaltar que a empresa não forneceu, separadamente, o custo da execução da fundação radier 

e da fabricação e montagem dos perfis metálicos estruturais. 

Tabela 5.1 – Custo global da estrutura (radier + perfis estruturais). 

 

Fonte: dados fornecidos pela empresa Gesso Aliança (2019). 
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Portanto, para a realização da análise comparativa, foi necessário estimar o custo unitário de 

construção, por m² de área construída, através dos dados fornecidos pela empresa, de modo a 

possibilitar a aplicação deste custo ao edifício-exemplo, conforme Tabelas 5.2 e 5.3. 

Tabela 5.2 – Estimativa do custo unitário da estrutura em LSF, por área construída (m²). 

 

Fonte: própria. 

Tabela 5.3 – Custo total estrutural em LSF (radie r+ perfis estruturais) do edifício-exemplo. 

 

Fonte: própria. 

Para a estimativa do custo da vedação em LSF, a empresa foi capaz de fornecer um orçamento 

detalhado, uma vez que esta empresa atua, especificamente, no segmento de vedação em painéis 

de gesso e outros materiais; o que confere uma alta confiabilidade ao valor cotado de acordo 

com a Tabela 5.4. 

Tabela 5.4 – Cotação da execução da vedação interna e externa (fabricação e montagem). 

 

Fonte: dados fornecidos pela empresa Gesso Aliança (2019). 
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É importante ressaltar que, conforme levantamento feito através do projeto arquitetônico, o 

edifício-exemplo apresentou 185,42 m² de vedação interna (drywall) e 420,48 m² de vedação 

externa (placa cimentícia); resultando no custo total apresentado na Tabela 5.5. 

Tabela 5.5 – Custo total da vedação interna e externa do edifício-exemplo, em LSF. 

 

Fonte: própria. 

5.1.2 Método 2: estimativa de custos por peso de aço 

Após realizado o dimensionamento e levantamento do consumo total de aço da estrutura 

(conforme Tabela 4.4 deste trabalho), através do software CYPE 3D®, foi realizada uma 

pesquisa com as principais empresas executoras de estruturas metálicas do cenário goianiense, 

de modo a estimar o custo unitário médio de aço (R$/kg) praticado na fabricação dos perfis 

metálicos da região. 

Assim, esta pesquisa retornou uma cotação estimada de custo unitário entre R$6,00 e R$7,00 

por kg de aço, para os perfis metálicos utilizados no presente projeto (perfil dobrado, ZAR-

230); variando de acordo com a espessura: quanto menos espesso o perfil, mais cara a 

fabricação, devido à dificuldade de manuseio do material. Deste modo, a Tabela 5.6 resume 

esta cotação. 

Tabela 5.6 – Cotação do custo unitário médio de aço, na região de Goiânia, para LSF. 

 

Fonte: própria. 
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Utilizando o peso da estrutura calculado pelo software, foi possível, então, estimar o custo total 

da fabricação da estrutura, conforme Tabela 5.7. 

Tabela 5.7 – Custo total da estrutura projetada em LSF, por peso (kg). 

 

Fonte: própria. 

Para o custo total da mão de obra da estrutura, foi utilizada a mesma estimativa do método 

anterior (Tabela 5.2), porém descontando o custo da mão de obra de execução da fundação. Isto 

se deve ao fato de que, buscando uma melhor aproximação da realidade, optou-se, neste 

método, por estimar separadamente o custo entre fundação e perfis formados a frio. 

Esta estimativa foi realizada por meio de analogia com o radier executado pela empresa Gesso 

Aliança, visto que esta é a referência prática da execução de uma fundação para um sobrado 

construído pelo sistema Light Steel Framing. Uma vez que este radier já foi projeto e executado, 

acredita-se que esta estimativa é bastante válida para esta pesquisa. 

Assim, a empresa responsável forneceu as características executadas nesta fundação, para o 

sobrado de 228,00 m², conforme Tabela 5.8. 

Tabela 5.8 – Características do radier executado, para o sobrado de 228 m² em LSF. 

 

Fonte: dados fornecidos pela empresa Gesso Aliança (2019). 
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Conforme Jablonski (2013), o consumo de aço para concreto armado na fundação em sapatas é 

de 40,00 kg/m³. Isto indica que o consumo estimado de aço para a execução da armação do 

radier não está fora do praticado em outros tipos de fundações semelhantes. 

Aplicando estas características ao edifício-exemplo, foi estimado um radier hipotético para a 

situação de projeto. Optou-se por manter todos os parâmetros fornecidos pela Gesso Aliança, 

alterando apenas a espessura da fundação proporcionalmente ao aumento da área construída, 

conforme Equação 5.1. 

ℎ′ = ℎ ∗                                (5.1) 

onde: 

h’ é a espessura calculada para o radier do edifício-exemplo (m). 

h é a espessura utilizada para execução do sobrado (m). 

Ac é a área construída do sobrado executado (m²). 

Ac’ é a área construída do edifício-exemplo (m²). 

Deste modo, tem-se o valor estimado para a espessura do radier do edifício-exemplo (h’): 

ℎ = 0,10 ∗
312,09

228,00
= 0,1368 𝑚 → ℎ = 0,14 𝑚 

De maneira a projetar em favor da segurança, a área do radier foi extrapolada em 1,00 m, em 

todo o perímetro da edificação. Com isso, nota-se a possibilidade de um superdimensionamento 

deste radier, devido ao embasamento de caráter estritamente prático e estimativo desta 

aproximação; não havendo norma preconizada para tal. 

Todavia, pelo fato de uma fundação tipo radier possuir baixo custo, acredita-se que o custo total 

não sofrerá alterações significativas, se tratando do presente estudo. 

Vale ressaltar que, para se obter uma fundação precisa, seria necessário um dimensionamento 

completo; mas que não foi realizado neste trabalho, pois não é o mérito da pesquisa. 

Desta maneira, a Figura 5.4 ilustra a locação do radier hipotético em planta para o edifício-

exemplo. 
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Figura 5.4 – Planta do radier hipotético, para o edifício-exemplo em LSF. 

 

Fonte: própria. 

Portanto, utilizando as composições da planilha orçamentária fornecida pela Univence 

Construtora, foi criada uma composição sintética para fundação tipo radier, tornando possível 

levantar o custo total desta fundação (fabricação e montagem), conforme Tabelas 5.9 e 5.10. 

Tabela 5.9 – Quantitativos do radier hipotético, para o edifício-exemplo em LSF. 

 

Fonte: própria. 
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Tabela 5.10 – Custo total do radier hipotético, para o edifício-exemplo em LSF. 

 

Fonte: própria. 

Para a estimativa do custo da vedação em LSF, foi utilizado o mesmo critério de custo do 

método anterior (conforme Tabelas 5.4 e 5.5 deste trabalho). 

5.1.3 Estimativa do prazo de execução 

Quanto ao prazo de execução das obras, tanto para o sistema LSF como para o convencional, 

este estudo foi feito de maneira estritamente empírica, por meio de pesquisa com as duas 

empresas responsáveis pela execução dos sobrados estudados. 

Para o sistema estrutural convencional, a Univence Construtora forneceu uma estimativa de 30 

dias para a execução da fundação em sapatas, 90 dias para a estrutura em concreto armado e 60 

dias para a vedação em alvenaria (com revestimento em reboco interno e externo). 

Já para o sistema estrutural LSF, a empresa Gesso Aliança forneceu uma estimativa de 45 dias 

para a execução da fundação e montagem dos perfis estruturais em conjunto, para o sobrado de 

228,00 m². Deste modo, foi necessário estimar proporcionalmente para a área construída do 

edifício-exemplo, conforme Equação 5.2. 

𝑡′ = 𝑡 ∗                                (5.2) 

onde: 

t’ é o prazo estimado para execução da fundação e estrutura do edifício-exemplo (dias). 

t é o prazo estimado para execução da fundação e estrutura do sobrado (dias). 

Ac é a área construída do sobrado executado (m²). 

Ac’ é a área construída do edifício-exemplo (m²). 
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Deste modo, tem-se o prazo estimado para a execução da fundação e da estrutura do edifício-

exemplo (t’): 

𝑡 = 45 ∗
312,09

228,00
= 61,60 𝑑𝑖𝑎𝑠 → 𝑡 = 62 𝑑𝑖𝑎𝑠 

Para o subsistema de vedação do sistema estrutural LSF, a empresa estimou um prazo de 20 

dias para a montagem completa dos painéis de drywall e placa cimentícia. 

5.1.4 Estimativa do peso total da estrutura 

Para a estimativa do peso total da estrutura pelo sistema estrutural convencional, recorreu-se 

aos quantitativos da planilha orçamentária do edifício-exemplo (Anexo A) de concreto e aço. 

Para o aço, o próprio orçamento já fornece o peso, em kg. Já para o concreto, levantou-se o 

volume e utilizou-se o valor preconizado para o peso específico aparente do concreto armado, 

conforme NBR 6120 (ABNT, 1980) e Figura 5.5. 

Figura 5.5 – Peso específico dos materiais de construção, em kN/m³. 

 

Fonte: ABNT (1980). 

Para o subsistema de vedação, também foi adotado o mesmo método anterior. Foram 

considerados como materiais na vedação: tijolos furados para fechamento e argamassa de cal, 
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cimento e areia para o revestimento interno e externo, com espessura de 3,00 cm. A Tabela 5.11 

resume o peso encontrado para o sistema estrutural convencional. 

Tabela 5.11 – Peso total da estrutura convencional. 

 

Fonte: própria. 

Para a estimativa do peso total da estrutura pelo sistema estrutural LSF, utilizou-se o mesmo 

método anterior, considerando os quantitativos do radier hipotético dimensionado. Para os 

perfis estruturais, foi utilizado o peso fornecido pelo software CYPE 3D®. 

Já para o subsistema vedação, o próprio fabricante forneceu o peso por área dos materiais. 

Assim, para as chapas drywall de espessura 12,50 mm e chapas cimentícias de espessura 8,00 

mm, o peso unitário fornecido foi de 8,20 kg/m² e 13,60 kg/m², respectivamente. A Tabela 5.12 

resume o peso encontrado para o sistema estrutural LSF. 

Tabela 5.12 – Peso total da estrutura em LSF. 

 

Fonte: própria. 

5.2 FUNDAÇÃO 

Para a análise comparativa do custo total da fundação dos dois sistemas estruturais em estudo, 

verificou-se que, no orçamento do sistema estrutural convencional (Anexo A), as vigas 

baldrames e blocos das estacas estavam inseridos dentro do item 01.02.03 (Estrutura). Assim, 

foi necessário individualizar o custo dos blocos e vigas baldrames e agrupá-los com os custos 

totais do item 01.02.02 (Fundação). 
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Este procedimento foi realizado por meio da análise do projeto estrutural do edifício-exemplo, 

levantando todos os quantitativos e aplicando as composições de custo unitário nos mesmos, 

resultando no custo total da fundação, conforme Tabela 5.13. 

Tabela 5.13 – Consumo de aço, forma e concreto da fundação – estacas, blocos e vigas baldrames. 

 

Fonte: própria. 

Deste modo, foi realizada, graficamente, a análise comparativa entre o sistema convencional e 

o método 2 do sistema LSF, visto que pelo método 1 não foi possível estimar o custo da 

fundação separadamente; conforme Figura 5.6. 

Figura 5.6 – Análise comparativa: fundação. 

 

Fonte: própria. 

Portanto, observa-se que os dois sistemas resultaram em um custo de execução da fundação 

aproximadamente igual, sendo a fundação tipo radier 1,02% mais barata que a fundação em 

estacas. 

Acredita-se, também, que esse resultado se deve pelo fato de a fundação tipo radier ter sido 

estimada sem projeto ou normatização, ocasionando um possível superdimensionamento e, 

consequentemente, um custo estimado mais oneroso que o custo real. 
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5.3 ESTRUTURA 

A análise comparativa do custo total da estrutura dos dois sistemas estruturais em estudo foi 

feita de maneira análoga à anterior, visto que foi necessário retirar os custos dos blocos e vigas 

baldrames do item 01.02.03 (Estrutura) da planilha orçamentária do Anexo A. 

Também vale ressaltar que, para a estimativa do custo total da estrutura no sistema 

convencional, acrescentou-se o item 01.02.08.01 (Estrutura metálica para telhado), uma vez o 

sistema LSF também possui a cobertura inerente em sua estrutura. 

Deste modo, a análise comparativa também foi realizada apenas entre o sistema convencional 

e o método 2 do sistema LSF, uma vez que a estrutura não foi estimada separadamente pelo 

método 1; conforme Figura 5.7. 

Figura 5.7 – Análise comparativa: estrutura. 

 

Fonte: própria. 

Portanto, observa-se que os dois sistemas resultaram em um custo de execução estrutural 

aproximadamente igual, sendo a estrutura composta por perfis de aço galvanizados formados a 

frio 3,31% mais cara que a estrutura convencional em concreto armado.  

5.4 FUNDAÇÃO + ESTRUTURA 

De modo a fornecer uma análise do sistema convencional em relação a ambos os métodos 

estimados para LSF, foi comparado o custo da fundação e da estrutura somados; conforme 

Figura 5.8. 
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Figura 5.8 – Análise comparativa: fundação + estrutura. 

 

Fonte: própria. 

Como resultado, obteve-se, para o método 1, um custo total de execução da fundação e da 

estrutura em LSF 36,59% maior do que o custo do sistema convencional. Já para o método 2, 

conclui-se que este custo é aproximadamente igual ao do sistema convencional; uma vez que o 

sistema LSF apresentou um valor apenas 2,46% maior. 

É interessante notar que existe uma discrepância considerável – em torno de R$41.000,00 – 

entre os 2 métodos estimados para o custo do sistema LSF; o que revela uma possibilidade de 

flutuação dos valores dentro desta margem no momento da execução da obra.  

5.5 VEDAÇÃO 

Para a análise comparativa do custo total da vedação dos dois sistemas estruturais em estudo, 

estimou-se o custo da vedação cuja próxima etapa executiva seja a pintura. 

Assim, no sistema estrutural convencional, entende-se por vedação: alvenaria, reboco interno e 

reboco externo, sendo este reboco o chamado “reboco paulista” ou “massa única”; enquanto no 

sistema LSF a vedação é composta apenas pelas placas de fechamento drywall (interna) e 

cimentícia (externa) – pois não há a necessidade de regularização prévia para a pintura. 

Deste modo, foi realizada, graficamente, a análise comparativa entre os sistemas em estudo, 

lembrando que a vedação foi estimada de maneira idêntica nos dois métodos estimativos do 

sistema LSF; conforme Figura 5.9. 
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Figura 5.9 – Análise comparativa: vedação. 

 

Fonte: própria. 

Como resultado, portanto, constatou-se que, de maneira semelhante aos parâmetros 

anteriormente discutidos, o custo para a execução do subsistema de vedação é 

aproximadamente igual entre o sistema convencional e o LSF, uma vez que a diferença entre 

eles é de apenas 8,31%. 

5.6 CUSTO TOTAL 

Feitas as análises comparativas para cada parâmetro de maneira individual, foi realizada a 

análise para o custo total de execução, ou seja, o valor gasto para fabricação e montagem da 

fundação, estrutura e vedação do edifício-exemplo; tanto para o sistema estrutural 

convencional, como para os 2 métodos do sistema estrutural LSF, conforme Figura 5.10. 
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Figura 5.10 – Análise comparativa: custo total. 

 

Fonte: própria. 

Portanto, constatou-se que na estimativa de custo por área construída (método 1), o sistema 

estrutural LSF demonstrou ser 29,13% maior que o sistema estrutural convencional, ou seja, 

aproximadamente R$48.000,00 mais oneroso. 

Entretanto, quando se analisa o custo do sistema LSF através do peso de aço necessário para a 

construção do edifício-exemplo (método 2), este sistema demonstra ser apenas 4,01% mais caro 

que o sistema estrutural convencional. Assim, pode-se concluir que ambos os sistemas 

possuem, relativamente, o mesmo custo necessário para sua execução. 

A Tabela 5.14 resume a análise comparativa entre os resultados encontrados para os custos de 

execução de cada um dos parâmetros estudados e seus respectivos sistemas estruturais. 

Tabela 5.14 – Análise comparativa: resumo dos custos. 

 

Fonte: própria. 
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5.7 PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL 

Também foi realizada a análise comparativa quanto ao prazo de execução total entre os dois 

sistemas em questão, conforme Figura 5.11. 

Figura 5.11 – Análise comparativa: prazo total. 

 

Fonte: própria. 

Constatou-se, portanto, que o sistema LSF possui uma grande velocidade de execução se 

comparado ao sistema convencional, demandando apenas 82 dias para a construção da 

fundação, estrutura e vedação – enquanto o sistema convencional exige, no mínimo, 6 meses. 

Deste modo, a Tabela 5.15 resume os prazos estimados para a execução de cada um dos 

parâmetros estudados e seus respectivos sistemas estruturais. 

Tabela 5.15 – Análise comparativa: resumo dos prazos. 

 

Fonte: própria. 

Portanto, apesar do sistema Light Steel Framing acusar um valor maior no que tange aos custos 

diretos de obra dos parâmetros fundação, estrutura e vedação, é muito importante destacar que 
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a velocidade de execução proporcionada por este sistema pode acarretar uma redução 

considerável no custo total da obra; uma vez que os custos indiretos possuem grande 

participação em um orçamento. 

5.8 PESO TOTAL 

Por fim, foi realizada a análise comparativa quanto ao peso total da estrutura entre os dois 

sistemas em questão, conforme Figura 5.12. 

Figura 5.12 – Análise comparativa: peso total. 

 

Fonte: própria. 

Portanto, constatou-se que a edificação em LSF possui 41,78% do peso total da edificação pelo 

sistema estrutural convencional, ou seja, o sistema LSF é 151,17 toneladas mais leve. 

Assim, acredita-se que este resultado corrobora com o resultado quanto ao prazo de execução, 

uma vez que a leveza estrutural permite uma maior facilidade no transporte, manuseio e 

montagem da estrutura – reduzindo o tempo necessário para a execução da mesma. 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÃO 

A análise comparativa realizada demonstrou que a diferença entre os custos para a execução da 

fundação, estrutura e vedação dos dois sistemas é praticamente nula, uma vez que o sistema 

LSF apresentou, em um dos métodos escolhidos para estimativa, um custo apenas 4,01% maior 

que o sistema convencional. 

Foi constatado, também, que o sistema LSF apresenta um prazo de execução total de 82 dias, o 

que representa apenas 45,56% do prazo de execução total oferecido pelo sistema estrutural 

convencional. Este fato representa um ponto positivo da utilização do sistema LSF, visto que 

ocasiona uma considerável redução nos custos indiretos de obra. 

Corroborando com o prazo de execução reduzido, constatou-se que o sistema LSF apresentou 

151,17 toneladas a menos que o sistema convencional, o que facilita diversos processos 

executivos de uma obra como, por exemplo, transporte de materiais e montagem de estruturas. 

Como este estudo faz uma análise até o subsistema de vedação, espera-se que, nas etapas 

subsequentes de execução da obra, o custo do sistema LSF reduzirá em relação ao custo do 

sistema convencional; devido à precisão executiva e a ausência de retrabalhos proporcionadas 

pelo sistema LSF. 

Assim, diante dos resultados obtidos, conclui-se que o sistema LSF é uma alternativa 

extremamente viável para substituir métodos construtivos tradicionalistas em edificações de 

alto padrão, tanto pelo ponto de vista econômico como pela sustentabilidade e eficiência 

oferecidas pelo sistema. 

Portanto, fica comprovado neste trabalho que o motivo da não utilização do sistema LSF é, de 

fato, a resistência cultural regional e o desconhecimento da população quanto aos benefícios 

advindos deste sistema estrutural. 

Por fim, constatada a baixa quantidade de informações teóricas e práticas acerca do sistema 

LSF, conclui-se que ainda há muito para ser estudado e desenvolvido sobre este sistema, tanto 

no cenário nacional como na região de Goiás, uma vez que este trabalho é pioneiro neste campo 

de pesquisa na Universidade Federal de Goiás.     
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