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RESUMO 

 

Neste trabalho, foi realizado um estudo de viabilidade do uso do sistema Light Steel Frame. 

Este se deu por meio de uma comparação de custos de material entre o sistema construtivo 

tradicional, que consiste em elementos estruturais de concreto armado e elementos de vedação 

de alvenaria, e o Light Steel Frame. A comparação foi centrada no segmento de construção 

residencial de alto padrão. A realização deste trabalho justifica-se pela busca por sistemas 

construtivos alternativos mais sustentáveis, devido ao alto custo ambiental do sistema 

tradicional. A obtenção de conhecimentos acerca do sistema se deu por meio de auxílio de 

profissionais da área, pela ampla literatura estrangeira disponível, e por manuais nacionais 

disponibilizados pelo Centro Brasileiro de Construção em Aço (CBCA). Para realizar o 

trabalho, foi selecionada uma obra existente, com orçamento conhecido, e a partir do projeto 

de arquitetura, foi feito um novo projeto para ela em Light Steel Frame – com nova estrutura e 

revestimento – utilizando o software mCalcLSF. Após analisar a estrutura e dimensioná-la, o 

software gerou uma tabela de quantitativos do projeto. A partir desta, foi elaborado um 

orçamento, que foi comparado ao orçamento real da casa, e concluindo que o custo total de 

materiais do sistema tradicional ainda é inferior. 

 

Palavras-chave: Aço; Construção; Orçamento. 
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ABSTRACT 

 

This work consisted of an economic analysis concerning the differences between the cost of 

materials in concrete and Light Steel Frame structures, focused on the sector of luxury housing. 

This research is justified by the need of development of alternative construction technologies, 

due to the high environmental cost of traditional concrete structures. The search for knowledge 

concerning Light Steel Frame construction consisted of instructions given by local 

professionals, reading of international literature on the subject, and Brazilian-made manuals. 

The actual research was done by selecting an already-built house made with a concrete structure 

– with a known budget – and creating a new, alternative structural project for it, using the Light 

Steel Frame system. The bulk of the project was created using a Brazilian software called 

mCalcLSF. After the structural analysis, the program created a list of necessary materials, that 

was used to elaborate the overall budget of the Steel Frame materials. After comparing both 

cases, it was concluded that the cost of materials of the original project was lower. 

 

Key-words: Steel; Construction; Budget. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este projeto trata do desenvolvimento de projeto estrutural e orçamento para uma casa de 

alvenaria tradicional já existente — construída no condomínio Alphaville Eusébio— utilizando o 

método construtivo Light Steel Frame (LSF). Segundo Freitas e Castro (2012), trata-se de uma técnica 

construtiva seca na qual a estrutura do edifício é construída com pilares e vigas de aço — 

confeccionados industrialmente — formando um esqueleto rígido. O edifício é revestido 

externamente utilizando placas OSB, e internamente com placas de dry wall. 

De acordo com Milan, Novello e Reis (2011), em relação aos sistemas construtivos 

tradicionais, o sistema Light Steel Frame apresenta maior velocidade na construção, maior resistência 

ao fogo, maior rigidez estrutural, e menor geração de entulho.  

Segundo Thorne (2000), sua utilização se iniciou na europa, no século XIX, e ganhou 

mais força após a Segunda Guerra Mundial, época na qual o déficit habitacional no continente atingiu 

níveis alarmantes, e a construção industrial apresentava produtividade superior. No Brasil, o sistema 

é pouco utilizado na construção de casas, devido principalmente ao preconceito existente com 

sistemas construtivos alternativos ao concreto armado. (GOMES; SOUZA; TRIBESS, 2013). 

Na elaboração de orçamento e de projetos é necessário adequar-se a realidade do Light 

Steel Frame, no âmbito estrutural, organizacional e executivo. Novos fatores são introduzidos na 

realização da obra, como, por exemplo, o pedido dos perfis metálicos na fábrica, e a utilização das 

técnicas necessárias para uní-los, formando a estrutura desejada. 

1.1. Objetivo 

  

 Estre trabalho tem como objetivo elaborar um projeto, em Light Steel Frame, para construção 

residencial de alto padrão, e comparar os custos envolvidos para este tipo de construçã;o com a 

construção convencional de concreto armado e alvenaria. 

1.2. Justificativa 

 

A busca por métodos construtivos alternativos é uma das questões centrais na construção civil, 

tanto no âmbito econômico quanto no social. Novamente, segundo Milan, Novello e Reis (2011), no 

âmbito social (em especial, do meio ambiente), o setor da construção civil consome grande quantidade 

de recursos naturais, e a produção de cimento portland libera vastas quantidades de CO2 na atmosfera. 

Na produção de concreto para edificações, muitas vezes utiliza-se água potável fornecida pela 
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empresa concessionária de água. No âmbito econômico, analisam-se as questões acerca da 

produtividade dos trabalhadores na construção civil, o custo crescente de mão da obra, o custo de 

compra e de transporte dos materiais, e o tempo de execução da obra, é a performance do método 

construtivo no período de execução da obra e nos seus subsequentes anos de utilização. 

O sistema Light Steel Frame utiliza perfis metálicos recicláveis, e apresenta valores de 

desperdício inferiores aos observados nos sistemas tradicionais de construção. Devido ao caráter 

industrial do sistema, de acordo com os dados coletados por Slack (1993), ele necessita de menor 

quantidade de trabalhadores dentro do canteiro de obra, facto que implica em grandes vantagens 

econômicas e organizacionais. Além disso, o sistema apresenta menor tempo de duração de obras, 

resultando na possibilidade de realizar mais obras no espaço de tempo de uma única obra realizada 

com técnicas tradicionais. (OLIVIERI et al., 2017) 

A elaboração de projetos utilizando Steel Frame para construções tradicionais já 

existentes possibilita comparação direta entre os métodos nos vários aspectos citados. A análise dos 

resultados traz a possibilidade de quebrar paradigmas e preconceitos existentes — normalmente 

difundidos pelos mais experientes profissionais do ramo da construção civil— com métodos 

construtivos alternativos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. O sistema construtivo tradicional 

  

 A obra estudada foi desenvolvida utilizando um sistema de construção tradicional no Brasil, 

com estrutura de concreto armado e vedação de alvenaria. A utilização de materiais cimentícios ocorre 

desde a antiguidade, mas o uso do concreto armado como é conhecido na atualidade iniciou-se na 

França, no século XIX (KAEFER, 1998). A estrutura divide-se entre lajes, vigas e pilares, além dos 

elementos de fundação que sustentam os pilares e transferem os carregamentos para o solo. Os pilares 

são elementos verticais – moldados in loco utilizando formas de madeira – de concreto reforçados 

com barras de aço que sustentam as vigas, elementos horizontais de composição similar. Estes 

sustentam as lajes, elementos estruturais bidimensionais que sustentam os indivíduos e objetos que 

ocupam a edificação. O dimensionamento destes elementos segue as diretrizes estabelecidas pela 

ABNT NBR 6118:2014. 

 

Figura 1 - Exemplo de Estrutura de Concreto Armado 

 
Fonte: Autor (2016) 

 

 Alguns aspectos marcantes deste método são a facilidade do cliente de executar reformas após 

receber a obra, devido a natureza não estrutural dos elementos de vedação, a grande resistência da 

estrutura às intempéries, e a capacidade de conferir conforto térmico e acústico.  
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 Um dos fatores que impulsionam a utilização deste método é o amplo conhecimento dele pelos 

profissionais da construção civil no Brasil, de forma que há grande oferta de mão de obra disponível 

para execução de obras de engenharia. No Brasil existem 2.909.131 trabalhadores no ramo da 

construção civil, o que corresponde a 6,4% da população economicamente ativa (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO, 2011). Desta forma, pode-se afirmar que a utilização dos sistemas construtivos 

tradicionais possui importância econômica e social no âmbito nacional. 

 Outro fator preponderante na defesa deste sistema construtivo diz respeito à grande oferta e 

aos baixos custos dos materiais de construção empregados. A execução da infra e superestrutura de 

concreto armado necessita apenas de madeira (para confecção das fôrmas dos elementos estruturais), 

areia, brita, água e cimento (para constituir o material concreto), e barras de aço, para conferir 

resistência à tração para os elementos de concreto. Todos estes materiais são de fácil obtenção e 

apresentam baixo custo de transporte até o local da obra, com exceção do aço, que necessita de uma 

indústria siderúrgica. O mesmo vale para os sistemas de vedação: blocos cerâmicos podem ser 

adquiridos em grandes quantidades por um baixo custo, e os elementos de fixação também são feitos 

de areia, água e cimento. A maior variação do custo se encontra nos elementos de acabamento da 

obra, como tintas e cerâmicas. O impacto destes no custo final da obra depende do padrão do 

empreendimento. Os empreendimentos podem ser divididos entre os padrões baixo, médio e alto. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006) 

 

Figura 2 – Betoneira para mistura de materiais in loco 

 
Fonte: Autor (2016) 
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 Em relação à mão de obra e aos materiais de construção, a construção tradicional apresenta o 

problema dos desperdícios de material. Num estudo realizado em várias obras por Agopyan et al. 

(2008) as perdas de materiais chegaram a 23% do que foi adquirido. Além do desperdício de materiais, 

também há o desperdício de água potável fornecida pelas concessionárias de água, pois esta é 

amplamente utilizada para fazer argamassas do concreto. Este indicador demonstra que o setor da 

construção civil, historicamente, não se desenvolve de maneira sustentável (ARAUJO, 2002). Outro 

fator ambiental preocupante diz respeito a fabricação do cimento Portland , processo no qual há 

grande utilização de energia e liberação de gás CO2 a partir da queima das matérias primas (SILVA, 

1994). 

 As empresas da construção civil tem adotado práticas ambientais mais sustentáveis. Uma das 

práticas principais para a melhora do desempenho ambiental da empresa é a sensibilização dos 

funcionários para com as questões ambientais, que pode ser incentivada por meio de cursos e palestras 

(ARAUJO, 2000). Para Lora (2000), a preocupação com o meio ambiente tornou-se uma fonte 

adicional de competitividade e eficiência para as empresas do ramo. 

2.3. O sistema Light Steel Frame 

 O sistema construtivo Light Steel Frame se baseia na utilização de perfis metálicos formados 

a frio, que geralmente apresentam esbeltez superior aos elementos de concreto armado utilizados nos 

métodos construtivos tradicionais. Segundo Choudrai (2006), os perfis usualmente empregados no 

Brasil são os perfis U, Ue (U enrijecido), cantoneiras simples e cantoneiras duplas. 

Figura 3 - Exemplo de estrutura de Light Steel Frame 

 
Fonte: Autor (2018) 
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Para cada tipo de perfil, são estabelecidas pela norma dimensões usuais a serem consideradas 

em projeto. Algumas das dimensões usuais para perfis estão expostas nas tabelas a seguir: 

 

Quadro 1 - Perfis U - Dimensões, massa e propriedades geométricas 

 
Fonte: ABNT NBR 15253 

 

Quadro 2 – Perfis U enrijecidos - Dimensões, massa e propriedades geometricas 

 
Fonte: ABNT NBR 15253 

 

 Segundo Rodrigues e Caldas (2016), na concepção estrutural de um edificio, são considerados 

dois subsistemas, os verticais e os horizontais. Os subsistemas horizontais são sustentados pelos 

sistemas verticais, e, ao mesmo tempo, conferem maior estabilidade a estes. Esta estabilidade é 

fundamental, devido à esbeltez dos elementos  estruturais empregados no Light Steel Frame. 

 O elemento inicial trata-se da estrutura de fundação. No sistema Light Steel Frame, costuma-

se utilizar fundação do tipo radier. Acima da fundação, encontram-se as guias de aço, que seguem os 

sistemas de vedação previstos no projeto arquitetônico. Tratam-se de perfis U ancorados na fundação 

por meio de parafusos (falar dos parafusos), onde são fixados os elementos estruturais verticais. Além 
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disso, também são fixados na fundação, por meio das guias, os apoios dos elementos de 

contraventamento, que serão discutidos neste trabalho. 

 

Figura 4- Guias e montantes fixados na fundação do tipo radier 

 
Fonte: Santiago, Freitas e Crasto (2012, p. 27) 

 

         Os elementos estruturais horizontais chamam-se montantes, e, ao contrário do que ocorre nas 

estruturas tradicionais de concreto armado, estes são distribuídos por toda a extensão dos elementos 

de vedação. Os montantes internos são dimensionados à compressão e à tração, enquanto os externos 

são dimensionados a flexão composta. Segundo Rodrigues e Caldas (2016), para conferir estabilidade 

adequada, os montantes devem ser espaçados em intervalos de 400 a 600mm. São utilizadas fitas 

metálicas laterais para unir os montantes em sucessão, bem como bloqueadores no fim da sequência 
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de elementos, para aumentar a rigidez da estrutura. Os bloqueadores são essenciais para combater a 

flambagem global por torção.    

 Para dar lugar as esquadrias, os montantes devem ser interrompidos. São introduzidos vergas 

de aço e montantes auxiliares, as ombreiras, para auxiliar na distribuição dos carregamentos. No lugar 

dos montantes que estariam no local da esquadria, são utilizados montantes de composição com 

vergas de apoio. De acordo com Santiago, Freitas e Crasto (2012), a quantidade de ombreiras a serem 

utilizadas depende da quantidade de montantes que foram interrompidos. As vergas são 

dimensionadas ao momento fletor, à força cortante e à combinação de força cortante com momento 

fletor. Podem ser compostas por perfis caixa, por perfis Ie (compostos por dois perfis Ue ligamos pela 

alma), ou por treliças. 

 

Figura 5 – Elementos do painel estrutural 

 
Fonte: Santiago, Freitas e Crasto (2012, p. 37) 

 

         Na divisão entre os pavimentos, se localizam as vigas entrepiso. Estas são tem como função 

sustentar as lajes superiores e conferir maior estabilidade aos seus montantes correspondentes (pois 
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são espaçadas com as mesmas distâncias). As vigas necessitam de travamento com bloqueadores para 

combater as flambagens laterais com torção, e, como nos montantes, necessitam de uma viga guia. 

         Acima da laje, é possível desenvolver um novo pavimento com montantes, ou implementar os 

elementos de telhado. Tratam-se de elementos treliçados e inclinados, como tesouras e oitões. 

 Devido ao baixo peso dos elementos estruturais, é necessário tomar cuidado especial com o 

sistema de contra-ventamento da estrutura. Os tipos mais comuns incluem fitas de contra-ventamento 

(no formato de X, K, ou Z), bloqueadores (elementos rígidos fixados horizontalmente para fortalecer 

a união entre os montantes), e treliças de contra-ventamento. 

Figura 6 - Sistema de contra-ventamento em K 

 
Fonte: Santiago, Freitas e Crasto (2012, p. 40) 

 Para revestimento, podem ser utilizadas placas de madeira OSB, placas cimentícias ou placas 

de gesso acartonado, sempre respeitando a modulação adotada no sistema. São utilizadas mantas para 

a impermeabilização dos painéis, e lã de vidro para conferir maior conforto acústico e térmico. Após 

a colocação destes elementos, podem ser introduzidos os elementos usuais de revestimento, como 

tintas e cerâmicas 

Figura 7 - Placas OSB para Light Steel Frame 

 
Fonte: Santiago, Freitas e Crasto (2012, p. 40) 
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2.4 Orçamento na construção civil 

 
 A elaboração do orçamento é um dos itens de maior importância no lançamento de um novo 

empreendimento. Sendo uma das questões financeiras centrais, a viabilidade da obra depende 

diretamente do resultado do processo de elaboração do orçamento. Além disso, ele possibilita a 

distribuição dos custos dos serviços num cronograma físico-financeiro, permitindo programação da 

utilização dos recursos. O orçamento diz respeito aos custos dos produtos e serviços que deverão ser 

adquiridos durante todas as etapas da obra.   

 Para elaborar um orçamento, é necessário primeiro realizar um levantamento de quantitativos, 

de serviços, e de horas trabalhadas. Este levantamento de quantitativos consiste em diversas etapas. 

Para certos materiais, é possível realizar um levantamento bruto, contabilizando quantas unidades 

serão necessárias. Para serviços, como, por exemplo, a pintura de uma porta, é necessário utilizar uma 

combinação de serviços, que contém a quantidade de materiais necessários e as horas de trabalho. 

Após esta tarefa, são atribuídos valores monetários aos valores unitários dos serviços contratados.  

Multiplicando este valor pela quantidade de serviços/materiais adquiridos, obtém-se o valor total para 

a obra.  

 Os itens podem ser divididos entre Diretos (como gastos com mão-de-obra, materiais e 

equipamentos) e Indiretos (gastos com elementos coadjuvantes, porém necessários para a entrega do 

produto). Os gastos indiretos podem ser diluídos ou rateados para um grupo de atividades ou para o 

empreendimento. Alguns exemplos de custos indiretos incluem gastos tributários, custos financeiros, 

e assessorias jurídicas. Os gastos indiretos, no orçamento, são cobertos pelo BDI (Benefícios e 

Despesas Indiretas), que é expresso por um percentual do valor total. Para sua formação, são 

considerados os custos da administração central, o custo de capital financeiro, a margem de incerteza 

para o contratante, a carga tributária incidente, e os lucros. Os custos podem, também, ser divididos 

entre fixos, variáveis, e semi-variáveis (que variam com a quantidade produzida, porém, não de forma 

proporcional). (LIMMER, 1997). 

 O orçamento não necessariamente precisa acertar o valor exato total, mas apenas alcançar um 

valor próximo. É necessário estabelecer que o orçamento é específico (ou seja, não existe orçamento 

genérico, sempre são necessárioas adaptações) e temporal (ou seja, depende do período para o qual 

foi elaborado). Na ausência de dados específicos, podem ser utilizados dados genéricos para fazer 

uma avaliação prévia de custo. Um destes é o Custo Básico Unitário (CUB), um índice de custo médio 

da construção, por unidade de área, que é calculado a partir de projetos-padrão definidos pela NBR 

12721. (MATTOS, 2006). 
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 Os preços unitários e as combinações de serviços podem ser obtidos por diversas fontes. No 

caso específico da construção civil cearense, costumam ser utilizados os valores descritos nas tabelas 

disponibilizadas pela Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA).   

Quadro 3 – Exemplo de orçamento na construção civil 

 
Fonte: Autor (2017)  
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3 METODOLOGIA 

 
 Para o desenvolvimento deste estudo de viabilidade, adotou-se como critério de viabilidade 

da execução no sistema Light Steel Frame a comparação entre o preço total dos materials da obra 

neste sistema, e o preço real dos materials da obra, desenvolvida no sistema tradicional.  

 O desenvolvimento deste trabalho inicia-se com a escolha da obra a ser analisada. A obra 

escolhida trata-se de uma casa de alto padrão existente em um condomínio de luxo na região 

metropolitana de Fortaleza, Ceará. O ponto principal para a escolha foi a facilidade de obtenção de 

dados econômicos e construtivos da obra, devido a posição do autor na empresa que a projetou e 

executou. Além disto, a análise do projeto arquitetônico e dos projetos complementares revelou que 

seriam necessárias poucas alterações nestes para converter a casa para o sistema Steel Frame. 

Avaliou-se, também, que não seriam necessárias alterações nos projetos auxiliares. O principal fator 

a se considerar são as dimensões das paredes e das esquadrias, que se mostraram adequadas aos 

requisitos do sistema.  

Figura 8 – Foto frontal da obra escolhida 

 
Fonte: Autor (2018) 
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 Os dados foram coletados por meio de acesso direto ao banco de dados contendo as 

informações da casa, como projetos e planilhas orçamentárias. Dados em campo foram coletados na 

obra em execução, dentro do condomínio. 

 A elaboração do projeto em Light Steel Frame iniciou-se com um pré-dimensionamento, que 

consiste na alocação dos montantes e das guias no projeto de arquitetura, bem como no ajuste da 

espessura dos elementos de vedação no projeto. Esquadrias, vigas, e elementos de cobertas foram 

adicionados posteriormente. Tanto o pré-dimensionamento da estrutura quanto o cálculo estrutural 

foram realizados utilizando o software mCalcLSF, cedido pelo empresa Stabile. É importante salientar 

que o programa ainda encontra-se em desenvolvimento, de forma que, não foi possível inserir todas 

as minuciosidades arquitetônicas existentes no projeto original. 

 Após a execução do dimensionamento de toda a estrutura steel frame, foram levantados os 

novos quantitativos da obra, de perfis metálicos, ligações e elementos de revestimento. Para o 

levantamento de custos, devido a falta de referências nacionais, foi utilizado o valor de 22 reais por 

metro de aço, valor sugerido por profissionais da área. Por falta de bibliografia local, foi utilizada a 

sugestão de aumento de 25% no valor dos materiais para considerar os custos de mão de obra, como 

proposto por Yun et al. (2011). Após este cálculo, foi feita a comparação entre os custos e foi tirada 

a conclusão do trabalho. 

 

Figura 9 – Modelo tridimensional da casa (versão antiga) 

 
Fonte: Autor (2018) 
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4. PROJETO EM LIGHT STEEL FRAME 

 A elaboração do projeto se de por meio da utilização do software comercial mCalcLSF, que 

teve licença concedida especialmente para a realização deste trabalho. Trata-se de uma ferramenta 

computacional desenvolvida especificamente para elaboração de projetos em Light Steel Frame no 

contexto brasileiro. Foram calculadas as forças de vento por meio dos aspectos geográficos e 

geométricos da obra, e os demais carregamentos foram determinados a partir da especificação de 

materiais. No software, foi possível alocar, com facilidade, os elementos estruturais do steel frame, 

sempre considerando as particularidades de cada um. Ao final, foram realizados a análise estrutural e 

o dimensionamento dos perfis, resultando em uma tabela de quantitativos do projeto. 

4.1 Determinação da pressão dinâmica do vento 

 Ao criar um novo arquivo de projeto no mCalcLSF, foram requisitados os dados necessários 

para cálculo das forças de vento na edificação. Este cálculo segue os procedimentos prescritos pela 

ABNT NBR 6123 Inicialmente, foi requisitada a localização da obra no território nacional, para 

determinação da velocidade básica do vento na região. Foi determinado que a velocidade 𝑉𝑉𝑉𝑉 =
30𝑚𝑚/𝑠𝑠, como descrito na Figura X: 

Figura 10 – Localização da obra no território brasileiro 

 

  

Fonte: Autor (2018) 
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 Em seguida, foi necessário determinar os fatores S1 (Fator Topográfico), S2 (Fator que 

relaciona rugosidade, dimensões da edificação e altura sobre o terreno), e S3 (Fator Estatístico), de 

acordo com as características do terreno no qual a obra se encontra. Como trata-se de um terreno 

plano, adotou-se  𝑆𝑆1 = 1,00. 

 Na determinação de S2, considerou-se rugosidade do terreno Categoria II (Terrenos abertos 

em nível ou aproximadamente em nível, com poucos obstáculos isolados, tais como árvores e 

edificações baixas.), dimensão da edificação Classe A (Todas as unidades de vedação, seus elementos 

de fixação e peças individuais de estruturas sem vedação. Toda edificação na qual a maior dimensão 

horizontal ou vertical não exceda 20 m.), e altura acima do terreno Z = 6,25m. Como resultado, obteu-

se 𝑆𝑆2 = 0,96. Já para S3, considerou-se que trata-se de uma edificação do Grupo 3 (Edificações e 

instalações industriais com baixo fator de ocupação), resultando em 𝑆𝑆3 = 0,95. 

 Para calcular a velocidade característica Vk do vento, multiplica-se a velocidade básica do 

vento pelos fatores determinados. Assim, tem-se 𝑉𝑉𝑉𝑉 = 30 ∗ 1 ∗ 0,95 ∗ 0,96 = 28.83𝑚𝑚/𝑠𝑠. 

 Para determinar a pressão do vento, utiliza-se a formulação matemática 𝑞𝑞 = 0,613 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉2 =
51,93𝑉𝑉𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2. 

 O relatório de determinação dos coeficientes de forma externos para paredes de edificações 

de planta regular e coeficientes de forma externos para telhados com duas águas em edificações de 

planta regular foram gerados automaticamente pelo programa e foram incluídos no ANEXO. 

4.2 Especificação dos materiais e dos perfis 

 Foram especificados todos os materiais utilizados no desenvolvimento da obra. Para os 

elementos estruturais, foram utilizados os perfis e parafusos especificados por padrão no software 

mCalcLSF. Esta escolha foi feita para elaborar o pré-dimensionamento, sendo todas as escolhas 

sujeitas a mudanças, que podem ser feitas automaticamente pelo software após a etapa de 

dimensionamento. Os perfis utilizados estão descritos na figura abaixo, todos de aço ZAR230: 

Figura 11 – Especificação dos perfis de aço leve 

 

Fonte: Autor (2018) 
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 Em seguida, foram estabelecidos os materiais de revestimento, seguindo as especificações 

sugeridas por Rodrigues e Caldas (2016), e aplicando os respectivos carregamentos. Não foram 

consideradas as contribuições dos painéis na estabilidade estrutural do edifício. (CARVALHO; 

GRIGOLETTI; BARBOSA, 2014). As tabelas 1 a 4 apresentam as especificações de projeto. 

 

Tabela 1 – Especificação de materiais nas lajes de piso 

LAJE DE PISO 

MATERIAL CARGA PERMANENTE (CP) (kN/m²) 
PLACA DE OSB COM ESPESSURA DE 14mm 0,0896 

PLACA DE GESSO COM ESPESSURA DE 12mm 0,12 

LÃ DE VIDRO COM ESPESSURA DE 50mm 0,006 

REVESTIMENTO 0,5 

TOTAL 0,7156 

    

LOCAL SOBRECARGA (SC) (kN/m²) 
ÁREA DE SERVIÇO 2 

DEMAIS CÔMODOS 1,5 
Fonte: Autor (2018) 

 

Tabela 2 – Especificação de materiais na laje de cobertura 

LAJE DE COBERTURA 

MATERIAL CARGA PERMANENTE (CP) 
(kN/m²) 

PLACA DE OSB COM ESPESSURA DE 14mm 0,0896 

PLACA DE GESSO COM ESPESSURA DE 12mm 0,12 

LÃ DE VIDRO COM ESPESSURA DE 50mm 0,006 

MANTA ASFÁLTICA 0,04 

VERMICULITA EXPANDIDA COM ESPESSURA DE 
50mm 

0,08 

TOTAL 0,3356 

    

LOCAL SOBRECARGA (SC) (kN/m²) 
EM TODA A COBERTURA 0,5 

CAIXAS D'ÁGUA 40 
Fonte: Autor (2018) 
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Tabela 3  – Especificação de materiais para paredes externas 

VEDAÇÕES (PAREDES EXTERNAS) 

MATERIAL CARGA PERMANENTE (CP) (kN/m²) 
PLACA OSB COM ESPESSURA DE 14mm 0,0896 

PLACA DE GESSO COM ESPESSURA DE 12mm 0,12 

LÃ DE VIDRO COM ESPESSURA DE 50mm 0,006 

TOTAL 0,2156 
Fonte: Autor (2018) 

 

Tabela 4 – Especificação de materiais para paredes internas 

VEDAÇÕES INTERNAS OU EXTERNAS COM REVESTIMENTO EM UMA DAS FACES 

MATERIAL CARGA PERMANENTE (CP) (kN/m²) 
PLACA OSB COM ESPESSURA DE 14mm 0,0896 

REVESTIMENTO DE PORCELANATO 0,3 

PLACA DE GESSO OU CIMENTÍCIA 0,204 

LÃ DE VIDRO COM ESPESSURA DE 50mm 0,005 

TOTAL 0,5986 
Fonte: Autor (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 
 

4.3 Pré-dimensionamento da estrutura 

 Após especificar todos os dados de materiais e dos pavimentos dentro do software, as ações 

se voltaram para o software AutoCAD, no qual os projetos de arquitetura foram inicialmente 

desenvolvidos. Foi observado que as plantas continham quantidade demasiada de informações, sendo 

necessária a realização de um tratamento prévio dos desenhos.  

Figura 12 – Planta enxuta dos pavimentos superior e inferior 

 
Fonte: Autor (2018) 

 Feito isso, as plantas dos pavimentos térreo e primeiro andar foram exportadas em formato 

.DXF para dentro do ambiente do software mCalcLSF. Cada planta foi alocada em uma malha 

quadriculada de 600x600mm (de acordo com a modulação utilizada no Light Steel Frame). O pé 

direito da edificação era de 3,2m. 

 O trabalho de pré-dimensionamento iniciou-se no pavimento terreno, no qual foram alocadas 

as guias inferiores e superiores, seguindo as paredes determinadas pelo projeto de arquitetura. Em 

seguida, foram corrigidos os erros nos encontros delas (colocar o antes e o depois dos cantos). É 

importante ressaltar que, no software, foram consideradas as diferenças entre paredes externas e 

internas. Tal facto é relevante pois há diferenciação nos materiais de revestimento, e, 

consequentemente, nos carregamentos a serem considerados. A figura abaixo mostra as guias alocadas 

já com os encontros corrigidos. 
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Figura 13 – Guias internas e externas alocadas na planta, com montantes e aberturas 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

 Após alocadas as guias, foram alocados os montantes nestas, utilizando a ferramenta de 

alocação por lote. A estrutura é selecionada por completo, e o software insere montantes em todos os 

pontos da malha no qual estão alocadas guias. (Imagem). Em seguida, alocam-se os montantes que 

reforçam os encontros entre paredes (imagem). Desta forma, foram alocadas na planta de arquitetura 

as paredes estruturas do sistema Light Steel Frame. Todos os carregamentos foram inseridos 

automaticamente pelo programa, considerando as especificações previstas anteriormente. 

 A etapa seguinte tratou da inserção de esquadrias na estrutura. Estas foram alocadas e 

dimensionadas no software por meio de uma ferramenta específica de inserção de aberturas, seguindo 

o local e as dimensões especificadas no projeto completo de arquitetura.  

 A existência de aberturas demanda a existência de um reforço estrutural adjacente a elas. 

Tratam-se das vergas de abertura e dos montantes de reforço. Na ferramenta de edição de painéis, é 

possível selecionar a abertura e inserir estes reforços automaticamente. O software segue a 

recomendação de Rodrigues e Caldas (2016), que estabelece que a quantidade de montantes de reforço 

em cada lado é a metade do tamanho do vão, em metros, mais 1. Nesta ferramenta, também são 

inseridos os bloqueadores do tipo rígido em ambos os lados dos painéis, e as fitas em X, (quando 
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cabíveis, de acordo com as dimensões disponíveis), ambos para contra-ventamento. Terminando o 

trabalho no pavimento térreo, foram inseridas as vigas entre-piso, por meio da ferramenta de inserção 

em lote, sempre especificando se as vigas deveriam ser inseridas na posição horizontal ou vertical. 

 

Figura 14 – Painel 8, com esquadrias, vergas, montantes de abertura e bloqueadores 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Figura 15 - Painel 7, com verga treliçada e contra-ventamento em X 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

 No primeiro andar, a sequência de trabalhos foi idêntica. Entretanto, ao invés de serem 

inseridas vigas entre-piso, foram inseridas as tesouras e oitões para a estrutura de telhado, seguindo o 

desenho do telhado determinado pela planta de arquitetura. Também foi inserido o compartimento 

para a caixa d’água. 
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Figura 16 – Desenho do telhado 

 
Fonte: Autor (2018) 

 O programa foi capaz de dimensionar automaticamente os elementos de escada, tendo sido 

necessário somente indicar qual era o local desejado na planta. 

 

 

Figura 17 - Projeto das escadas 

 
Fonte: Autor (2018)  
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4.4. Análise estrutural e dimensionamento 

 Inicialmente, para analisar a estrutura, foi gerado automaticamente o modelo tridimensional 

da casa. O modelo gerado é dividido entre nós e barras, sendo cada tipo de elemento (como montantes, 

guias, etc) associado a uma determinada cor.  

Figura 18 – Modelo tridimensional da casa 

 
Fonte: Autor (2018) 

Figura 19 – Ações do vento a 0º no plano YZ 

 

Fonte: Autor (2018) 
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Ao entrar no menu “análise”, o software fez uma análise de consistência da estrutura e 

constatou a inexistência de erros. Em seguida, ele disponibilizou 5 combinações padrão de ações a 

serem consideradas. Após realizada a análise estrutural do modelo, partiu-se para a aba de 

dimensionamento, na qual o programa fez as alterações adequadas nos elementos estruturais. 

Figura 20 – Combinação de ações 1 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Figura 21 – Perfis determinados – pelo dimensionamento – para alguns montantes 

 
Fonte: Autor (2018) 
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Figura 22 – Trecho da V26, dimensionada pelo software, e quadro de quantitativos 

 
Fonte: Autor (2018) 

 Após o dimensionamento, foi dada a opção de gerar uma planilha com o quadro de 

quantitativos do projeto. Os quantitativos foram divididos por pavimento e por tipo (estrutura ou 

revestimento), e foram resumidos na seção a seguir. 

Quadro 4 - Lista gerada automaticamente, com dimensionamento de algumas barras do projeto 

 
Fonte: Autor (2018) 
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5 LEVANTAMENTO DE CUSTOS 

5.1 Orçamento real da casa 

  

 A seguir, apresentam-se os quantitativos e os custos reais da casa, nos itens de estrutura e 

vedação, para serem comparados aos resultados obtidos no projeto em Light Steel Frame. O 

orçamento completo da obra foi elaborado pelo responsável técnico da obra, utilizando o software 

Excel, da Microsoft. A tabela abaixo apresenta uma adaptação feita pelo autor, contendo apenas os 

itens relevantes para comparação com o Light Steel Frame. Todos os valores já incluem o valor da 

mão de obra, e consideram BDI de 15%. Não estão inclusos os custos da fundação. 

Tabela 5 – Orçamento de estrutura e vedação da casa 

SUPRAESTRUTURA    13,10 

 Concreto armado, inclusive forma  m³ 32,00 850,00 27.200,00 38,6 

 Laje de fôrro  m² 320,00 135,00 43.200,00 61,4 

 Estrutura de madeira  vb 1,00   0,00 0,0 

 Estrutura metálica  vb 1,00   0,00 0,0 

 PAREDES E PAINEIS    8,30 

 Alvenaria em tijolo furado  m² 760,00 55,00 41.800,00 93,7 

 Alvenaria em tijolo maciço  m²     0,00 0,0 

 Alvenaria em bloco estrutural  m²     0,00 0,0 

 Paredes de concreto  m²     0,00 0,0 

 Vergas e contravergas de concreto  m 11,20 250,00 2.800,00 6,3 

 COBERTURAS     8,35 

 Estrutura para telhado  m² 278,40 108,50 30.206,40 67,4 

 Calhas e rufos  m 20,00 105,00 2.100,00 4,7 

        0,00 0,0 

        0,00 0,0 

        0,00 0,0 

 IMPERMEABILIZAÇÕES    1,31 

 Terraços e coberturas  m² 12,00 150,00 1.800,00 25,5 

 Pisos e paredes do subsolo  m²     0,00 0,0 

 REVESTIMENTOS INTERNOS    9,06 

 Chapisco  m² 1.297,00 4,20 5.447,40 11,2 

 Emboço  m² 271,00 8,40 2.276,40 4,7 

 Reboco  m² 1.026,00 8,40 8.618,40 17,7 

 REVESTIMENTOS EXTERNOS    4,08 

 Chapisco  m² 698,46 4,20 2.933,53 13,4 

 Emboço  m²     0,00 0,0 

 Reboco  m² 698,46 8,40 5.867,06 26,8 

                               TOTAL 174.249,20   
Fonte: Autor (2018) 

 

 Diante do exposto, observa-se que o custo total dos materiais acima descritos foi de R$ 

174.249,20. 



 
 

35 
 
 

5.2. Quantitativos e orçamento Light Steel Frame 

 
 Como mencionado anteriormente, após finalizar a análise estrutural e o dimensionamento da 

casa, o programa gerou uma planilha contendo os quantitativos dos materiais necessários. As planilhas 

dividem os materiais, inicialmente, por tipo de material e por pavimento. Além disso, também são 

apresentados quantitativos por peça. Nas tabelas a seguir, apresentam-se as tabelas-resumo. 

 

Tabela 6 – Quantitativos dos perfis e parafusos do pavimento térreo 

RESUMO - Terreo 

Perfil L Total (mm) Peso Total (kgf) 

[ 92 x 40 x 0.95 278844 348,48 

UENR 90 x 40 x 12 x 0.95 840777 1166,57 

RET 35 x 0.95 141390 36,76 

[ 90 x 40 x 0.95 430862 523,18 

IENR 90 x 40 x 12 x 0.95 x 0 125660 349,09 

UUE 120 x 26 x 12 x 0.95 x 40 23946 66,93 

][ 92 x 40 x 0.95 x 0 7040 17,57 

[ 90 x 40 x 0.80 248317 248,31 

CA 120 x 40 x 12 x 0.95 192012 617,28 

Parafusos    
Tipo QTD Dimensões    

Cabeça Flangeada 454 4.2(nº8) x 13(1/2")    
Sextavado 2270 4.2(nº8) x 13(1/2")    

Fonte: Autor (2018) 

 

Tabela 7 – Quantitativo de paineis do pavimento térreo 

Resumo das Placas 

Placas QTD Dimensões 

OSB 80 1200x2400 

Gesso 327 1200x1200 

Manta (barreira de umidade) Isolamento térmico 

230.40m² 470.88m² 

Fonte: Autor (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 
 

Tabela 8 – Quantitativo dos perfis e parafusos do primeiro andar 

RESUMO - Primeiro andar 

Perfil L Total (mm) Peso Total (kgf) 

[ 92 x 40 x 0.95 266092 332,49 

UENR 90 x 40 x 12 x 0.95 792450 1099,52 

[ 90 x 40 x 0.95 39866 45,99 

IENR 90 x 40 x 12 x 0.95 x 0 105600 293,37 

RET 35 x 0.95 46983 12,13 

UUE 120 x 26 x 12 x 0.95 x 40 18620 52,06 

CA 120 x 46 x 12 x 0.95 3900 13,26 

Parafusos    
Tipo QTD Dimensões    

Cabeça Flangeada 414 4.2(nº8) x 13(1/2")    
Sextavado 2070 4.2(nº8) x 13(1/2")    

Fonte: Autor (2018) 

Tabela 9 – Quantitativo de paineis do primeiro andar 

Resumo das Placas 

Placas QTD Dimensões 

OSB 74 1200x2400 

Gesso 331 1200x1200 

Manta (barreira de umidade) Isolamento térmico 

213.12m² 476.64m² 

Fonte: Autor (2018) 

 

 Os valores dos materiais foram obtidos tanto por sugestão de profissionais da área (no caso 

dos perfis de aço formados a frio) quando por consulta em lojas localizadas em Fortaleza, Ceará. Os 

valores a seguir incluem os custos de mão de obra.  

Tabela 10 – Preço final Light Steel Frame 

ITE
M 

NOME UNIDA
DE 

QTD PREÇO UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

1 Kg de perfil de aço formado a frio (estimativa) kg 5919,
42 

22 130227,24 

2 Rolo Lã de Vidro WF 4+1,20x12,50mmx50mm Isover m² 980,6
4 

11,57 11355,8112 

3 Revestimento Impermeabilizante Top Flex Sika m² 480,9
6 

38,93 18723,7728 

4 Chapa de OSB Home Plus MDI 11,1mmx1,20x2,40m LP 
Brasil 

und 167 116,12 19392,04 

5 Chapa de Gesso Standard 12,5 x 1200 x 2400 mm und 340,5 48,2 16412,1 

6 Parafuso Auto Brocante 4,2x13 Flangeado Com 
Serrilha/1000pçs 

caixa 1 54,88 54,88 

7 Parafuso Brocante Sextavado 4.2 X 13 Zincado - Pacote 
com 500 peças 

caixa 5 36,56 182,8 

    TOTAL 196348,64 

 
 Como observado, o valor total dos materiais no orçamento Light Steel Frame foi de R$ 
196.348,64. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 Observa-se que o item de maior impacto financeiro no sistema Light Steel Frame foi o dos 

perfis de aço, e seus elementos de fixação, representando 66,3% do custo (R$ 130227,24), seguido 

pelo sistema de impermeabilização, que representou 9,5%. Considerando que os perfis são utilizados 

tanto em funções estruturais quanto de vedação, é cabível comparar seus custos das vigas, pilares e 

lajes de concreto armado, das vergas, da estrutura de telhado, e da vedação de alvenaria. A soma 

destes itens, no sistema tradicional, totalizou R$ 145206,00, ou 83% do custo total dos materiais.  

 Desta forma, nota-se que o custo em si da estrutura em Light Steel Frame mostrou-se mais 

vantajoso do que o do sistema tradicional. Entretanto, os custos com chapisco, emboço e reboco 

totalizaram R$ 25142,79 (ou 14% do custo total), enquanto o custo das chapas OSB, chapas de gesso 

e lã de vidro para conforto térmico e acústico totalizaram R$ 47159,95 (ou 24% do custo total). Outro 

custo é ser analisado é o da impermeabilização, que foi de R$ 18723,77 (9,5% do custo) para o Light 

Steel Frame e apenas R$ 1800,00 (1% do custo) no tradicional. Isto provavelmente se deu devido a 

alta necessidade por mantas de impermeabilização em todas as paredes no Light Steel Frame. 

 Finalmente, observa-se que o custo total no sistema Light Steel Frame foi 12,7% superior ao 

custo no sistema tradicional, fato que se deu principalmente aos elevado custos dos materiais para as 

paredes (em relação aos observados na construção tradicional), e aos custos superiores de 

impermeabilização. 

 Não foram realizadas análises de tempo de execução e planejamento, devido à ausência de 

bibliografia nacional acerca deste tema. 
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7 CONCLUSÃO 

 
 Observou-se que o valor obtido no orçamento da casa feita no sistema Light Steel Frame foi 

aproximadamente 12,7%  superior ao orçamento real da casa, feito no sistema tradicional. Observa-

se também que o maior responsável pelo custo superior não foi a estrutura de aço, como era esperado, 

e sim os elementos de vedação, como placas de gesso e placas OSB. Entende-se que há espaço para 

mais estudos relativos a estes elementos, visando diminuição dos custos destes, e assim aumentando 

a competitividade do sistema no cenário nacional. Outro aspecto a ser considerado trata da 

contribuição estrutural dos paineis OSB, que, como citado anteriormente, não foi considerado na 

análise estrutural da casa, visto que trata-se de um assunto ainda em estudo (de forma que, o 

mCalcLSF não apresenta esta opção). O estudo mais aprofundado da contribuição estrutural dos 

paineis poderia possibilitar a utilização de perfis mais esbeltos, diminuindo os custos de construção.  

 A análise de custo de materiais é insuficiente para determinar de fato qual sistema apresenta 

maiores vantagens econômicas, sendo necessário um estudo mais aprofundado das questões 

associadas ao planejamento e à mão de obra, para de fato obter-se todos os fatores necessários para 

esta análise. Como trata-se de um sistema industrial, espera-se menores tempos de duração de 

execução das obras. Este trabalho tratou somente de construção residencial de alto padrão, entretanto, 

caso o sistema apresente prazos muito reduzidos em relação ao sistema construtivo tradicional, este 

poderia ser interessante para determinadas aplicações que demandem menores tempos de execução, 

mesmo com custo total superior. Um exemplo seria a construção de passarelas para pedestres em 

grandes avenidas, visto que o período de obras causa grandes congestionamentos.  

 Outra análise a ser realizada trata da performance acústica e térmica do sistema. Fontes na 

literatura previamente explorada neste trabalho sugerem que o sistema Light Steel Frame apresenta 

melhor performance nesses aspectos do que o sistema tradicional. Entretanto, é necessário uma análise 

mais aprofundada em edifícios já construídos para de fato comprovar estas conclusões. 
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APÊNDICE – ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO PROJETO 

Planta completa do pavimento térreo
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Planta completa do primeiro andar 
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Compartimento para a caixa d’água 

 
 



 
 

45 
 
 

Paineis de maior interesse 
Nestes paineis externos, foram utilizados fitas de contra-ventamento em X. 
PE-2             PE-1 

  
PE-4           PE-5                             PE-6 
Os paineis 3 e 7 são externos. Apresentam elementos de contra-ventamento, e vergas treliçadas para vencer os vãos maiores. 
PE-3 
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PE-7 

 
Estes paineis são internos, de forma que não foi necessário inserir fitas de contra-ventamento em X. Entretanto, ainda apresentam bloqueadores para 
fixar horizontalmente os montantes. 
PI-8                 PI-9                PI-10   
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ANEXO  – RELATÓRIO DE VENTO GERADO PELO SOFTWARE 
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