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RESUMO 

Este trabalho discute a produção arquitetônica de residências unifamiliares 

estruturadas em aço e tem como objetivo analisar os processos de projeto e a viabilidade em 

duas situações estruturais: perfis abertos, pesados e laminados, e perfis conformados a frio, 

leves e dobrados (Light Steel Framing – LSF). 

O levantamento e a organização de um breve histórico da produção arquitetônica de 

casas estruturadas em aço, desde a década de 1920 até os dias de hoje, compõe a pesquisa 

utilizada no desenvolvimento dos projetos a serem analisados.  

Concluída a revisão bibliográfica, o trabalho apresenta duas soluções de projeto 

concebidas sob a ótica do funcionamento dos diferentes sistemas estruturais: sistema 

estrutural em perfis de aço laminado e o sistema Light Steel Framing. 

Os dois projetos são analisados considerando o processo de projeto desde a concepção 

arquitetônica e também por meio de estudo de viabilidade baseado no manual Viabilidade 

Econômica, publicado pelo Centro Brasileiro da Construção em Aço. 

 A pesquisa indicou que o arquiteto, no momento da concepção, independente da 

tipologia do projeto, deve considerar o sistema estrutural e as técnicas construtivas que serão 

empregadas na obra. Quando definidos na etapa inicial do processo de projeto, os sistemas e 

técnicas passam a integrar o objeto arquitetônico de maneira mais eficiente. 

Palavras-chave: Arquitetura em aço, construção metálica, casas, residências unifamiliares, 

perfil laminado, Light Steel Framing. 

 
  



 

ABSTRACT 

This paper discusses the architectural production of single family dwellings structured 

in steel and has as objective to analyze the design processes and feasibility in two structural 

situations: open, heavy and laminated profiles, and cold formed, light and bent profiles (Light 

Steel Framing - LSF). 

The survey and the organization of a brief history of the architectural production of 

houses structured in steel, from the decade of 1920 until today, composes the research used in 

the development of the projects to be analyzed. 

After completing the bibliographic review, the work presents two design solutions 

conceived from the perspective of the operation of the different structural systems: structural 

system in rolled steel shapes and Light Steel Framing system. 

The two projects are analyzed considering the design process from the architectural 

design and also through a feasibility study based on the Economic Feasibility manual, 

published by the Brazilian Center for Steel Construction. 

The research indicated that the architect, at the moment of conception, regardless of 

the typology of the project, should consider the structural system and the constructive 

techniques that will be employed in the work. When defined in the initial stage of the design 

process, systems and techniques begin to integrate the architectural object more efficiently. 

Keywords: Steel architecture, steel construction, houses, single-family residences, 

rolled steel shapes, Light Steel Framing. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho pretende discutir do ponto de vista técnico-construtivo a produção de 

residências unifamiliares1 e verificar abordagens projetuais impostas por dois diferentes 

sistemas construtivos em aço: perfis abertos, pesados e laminados, e perfis conformados a 

frio, leves e dobrados (Light Steel Framing – LSF). 

Nos grandes centros urbanos, o alto custo dos terrenos e a reduzida disponibilidade de 

espaço têm alimentado uma tendência no mercado imobiliário: ofertar lotes residenciais 

unifamiliares em localizações afastadas, nas bordas das áreas já adensadas, seja em 

condomínios, seja em bairros periféricos. Nos municípios de regiões metropolitanas, esses 

loteamentos são localizados onde a oferta de terra é maior. Resultantes de processos de 

urbanização de antigas áreas rurais ou de outras origens, como áreas de mineração com 

potencial extrativo esgotado, os terrenos nesses bairros e condomínios apresentam valores 

mais acessíveis do que lotes em áreas consolidadas ou de urbanização mais antiga 

(MENDONÇA e COSTA, 2003). No mercado imobiliário, essa alternativa de ocupação vem 

abrindo caminho para diversos empreendimentos de pequena escala, que demandam aporte de 

capital relativamente reduzido. 

A pesquisa sobre o mercado imobiliário em Belo Horizonte, realizada pelo IPEAD / 

UFMG, indica diversos fatores relativos à comercialização de unidades residenciais. A Tabela 

1 demonstra a origem dos recursos destinados a construções residenciais na capital mineira 

em janeiro de 2016 (TAB. 1). Percebe-se que a maioria dos recursos aplicados é composta de 

recursos próprios, ou seja, dinheiro de custo relativamente baixo, sem a incidência de juros. 

Na construção de residências unifamiliares em regiões periféricas aos grandes centros 

urbanos atuam, quase sempre, pequenos investidores privados. O trabalho aqui proposto 

pretende avaliar a utilização do aço para construções nesse nicho do mercado imobiliário, do 

ponto de vista arquitetônico, analisando os processos de projeto e estudos de viabilidade 

econômica.  

Para que um empreendimento seja competitivo e rentável, as variáveis manipuláveis 

são o custo da construção e o lucro (MACIEL, 2013), sendo de domínio da arquitetura apenas 

o controle da primeira. Portanto, projetos arquitetônicos que efetivamente reduzam os custos 

                                                 
1 O termo residência unifamiliar, comum entre arquitetos e urbanistas, possivelmente provém das legislações de 
uso e ocupação do solo e denota uma unidade residencial (casa), destinada a abrigar uma única família, 
construída isoladamente em um lote. 
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da construção agregam valor ao produto final, e a aplicação de capital na construção de 

residências unifamiliares, desde que bem planejada e apoiada em mecanismos de controle dos 

processos e pesquisas de mercado, pode apresentar rentabilidade considerável a curto e médio 

prazo, além de baixo risco, devido à garantia da propriedade do imóvel. O planejamento 

adequado, por sua vez, impõe a realização de estudos de viabilidade econômica, que levem 

em consideração diferentes aspectos que perpassam as decisões de projeto e obra. 

 

Tabela 1 - Origem dos recursos residenciais, Belo Horizonte, janeiro de 2016 

 

Fonte: (IPEAD/UFMG, 2016) 

 

Esse estudo pretende discutir aspectos relacionados ao mercado imobiliário e às 

condições que tornam o emprego da construção metálica viável (ou não) no contexto local e 

especificamente no segmento da produção de residências unifamiliares 

Segundo Maciel (2013): 

[...] uma consequência natural do planejamento dos empreendimentos é a redução 
dos prazos de implantação, o que estimularia, em tese, a adoção de processos de 
industrialização da construção e de montagem a seco, com sobreposição de etapas e 
transferência de parte das atividades de produção para fora do canteiro de obra. 

Neste trabalho buscam-se pesquisar a utilização de sistemas construtivos 

industrializados e investigar como esses sistemas podem ser aplicados em favor da otimização 

dos processos de execução de obras residenciais. A pesquisa pretende gerar referencial para 

análise dos procedimentos de projeto especificamente associados a dois diferentes sistemas 
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construtivos: projeto elaborado com o emprego de estrutura em perfis leves de aço e outro 

estruturado em perfis pesados de aço. 

O mercado imobiliário oferece a possibilidade de melhores resultados para 

empreendimentos que apresentem maior qualidade arquitetônica, para além da caracterização 

tipicamente quantitativa (número de vagas, de cômodos, etc.), utilizada amplamente como 

diferencial de mercado. Projetos flexíveis em relação ao uso, com ideologia qualitativa,que 

não seguem essa padronização mercadológica, tendem a superar expectativas dos potenciais 

compradores, devido à exclusividade do produto final, aumentando consideravelmente a 

liquidez e a velocidade de venda (MACIEL, 2013). Conforme observa Lisiane Jorge, "[...] os 

valores adotados pela coletividade são previsíveis e amplamente explorados através de 

estratégias de marketing e vendas, que reforçam a visão funcionalista e determinista das 

opções disponíveis." (JORGE, 2012, p. 56) 

Nesse mesmo sentido, a industrialização de sistemas, técnicas e elementos 

construtivos pode ser positiva na produção de residências voltadas para o mercado 

imobiliário, tanto nos custos quanto na qualidade. De acordo com Firmo (2003), 

A industrialização planejada e não especulativa, indiscutivelmente, agrega vantagens 
reais, pois a racionalização dos procedimentos pode representar uma otimização do 
uso dos recursos naturais, e uma acessibilidade de produtos a um número maior de 
pessoas, pois a industrialização permite a redução de custos dos produtos e do tempo 
de construção, além de ser possível também um controle de qualidade superior, já 
que este pode ser realizado na fábrica. (FIRMO, 2003, p. 22) 

Santos nos lembra que o concreto armado, "[...] é o material estrutural absolutamente 

hegemônico nas construções das cidades brasileiras, sejam elas formais ou informais." 

(SANTOS, 2006). Questionar o papel hegemônico do concreto armado é importante, pois a 

adoção de outros sistemas construtivos pode trazer benefícios à construção civil e ao mercado 

imobiliário. 

Analisar tecnologias construtivas industrializadas, relativas ao aço, alternativas às 

tradicionalmente empregadas no Brasil, justifica-se não só pela possível redução de tempo da 

obra, mas também pelas contribuições estéticas, econômicas e ambientais proporcionadas 

pelo emprego destas técnicas.  

Todavia, a aplicação da construção metálica em obras de pequeno porte depende da 

oferta dos elementos construtivos no mercado. Por um lado a disponibilidade de perfis leves 

estruturais no mercado é ampla, sendo possível encontrar para pronta entrega diversos 
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elementos do sistema, como perfis e placas de fechamento. Por outro lado, o mesmo não 

ocorre com perfis laminados, dos quais nem sempre há grandes estoques, ou com perfis 

soldados, que devem ser fabricados de acordo com as especificações de cada projeto. Além 

disso, como nos lembra Castro, é preciso considerar que a fabricação das peças estruturais em 

perfis pesados é sempre condicionada pelo fluxo de produção das fábricas, normalmente 

voltadas para volumes maiores do que os relativos à construção de residências unifamiliares. 

(CASTRO, 2005, p. 146) 

O acesso aos elementos industrializados de aço voltados para a construção tem 

aumentado no Brasil por intermédio dos Centros de Serviço, empresas especializadas em 

fornecimento de peças e serviços, de corte, furação e montagem, para a construção metálica 

(CASTRO, 2005). 

As vantagens dos sistemas construtivos em aço em relação aos sistemas 

convencionais, como Dias nos aponta, podem determinar a pertinência dos sistemas 

metálicos. Como diferencial, em relação ao concreto armado, o aço e seus subsistemas 

oferecem vantagens expressivas em termos de precisão dimensional, tempo de execução da 

obra, manutenção e sustentabilidade,entre outras.  (DIAS, 2001) 

Qual o sistema construtivo é mais apropriado para cada tipologia e para diferentes 

condicionantes de projeto? A rigor, a resposta a essa questão deve ser embasada em dados 

consistentes, que considerem as propriedades qualitativas e quantitativas das técnicas e 

materiais empregados na construção, e a melhor opção deve ser definida por meio do 

cruzamento das informações obtidas. (FIG. 1) 

[...] a melhor solução estrutural deve ser escolhida com base no conhecimento dos 
sistemas e suas características e não deve ser influenciada por paradigmas, 
preconceitos e desconhecimentos. Com uma análise incompleta e distorcida 
podemos perder os benefícios de uma boa solução. (PINHO e PENNA, 2008, p. 13) 
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Figura 1- Organização para definição do sistema construtivo mais adequado 

 

Fonte: (PINHO e PENNA, 2008) 

 

O estudo de viabilidade econômica não deve ser realizado sob a ótica do menor custo 

do sistema estrutural, pelo fato deste ser apenas uma determinada porcentagem de um 

montante relativo ao objeto construído. Portanto, a análise comparativa baseia-se no sistema 

construtivo, entendido como um processo que inclui todos os custos diretos e indiretos de 

uma obra. Ching define a construção como uma maneira ou sistema no qual os materiais são 

ordenados, montados e unidos como um todo. (CHING, 1995) 

A presente pesquisa, ao testar diferentes soluções estruturais para a mesma demanda 

de projeto, pretende analisar as consequências que essas escolhas geram sobre o processo de 

concepção arquitetônica. Como habitações são sempre espaços únicos, principalmente em 

zonas ou áreas em que predomina o uso unifamiliar, ou seja, em que há somente uma casa por 

terreno, cada situação deve ser observada individualmente. E provavelmente quase sempre se 

mostrarão eficientes mais de uma opção estratégica para a obra. 

Buscando-se delimitar o problema, foram elaborados dois questionamentos para 

nortear o trabalho: 

1. Quais estratégias de projeto são adequadas para cada sistema construtivo 

proposto? 
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2. Sob que aspectos seriam os sistemas construtivos metálicos pertinentes para 

construção de residências unifamiliares no contexto imobiliário do entorno dos 

grandes centros urbanos? 

As abordagens projetivas específicas, adotadas para cada sistema construtivo, são 

baseadas nas características dos elementos componentes, ou seja, fundações, sistema 

estrutural, de fechamento vertical e cobertura. Com os projetos elaborados e por meio da 

análise comparativa entre eles, pretende-se avaliar a viabilidade da utilização do aço em 

edificações residenciais unifamiliares. 

1.1 Objetivos 

Os objetivos deste trabalho buscam evidenciar possíveis relações entre a construção de 

residências unifamiliares no âmbito do mercado imobiliário e a industrialização da construção 

civil. 

1.1.1 Objetivo geral 

Como objetivo geral esse trabalho procura averiguar a viabilidade da utilização de 

técnicas e sistemas construtivos industrializados para a produção de habitações unifamiliares 

no âmbito do mercado imobiliário. A pesquisa pretende contribuir com a produção de 

material referencial, que auxilie os agentes envolvidos com a construção no que tange às 

questões de elaboração de projetos e execução de obras em aço, além de contribuir para a 

elaboração de bases de dados para realização de estudos de viabilidade econômica. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos da pesquisa são os seguintes: 

• Pesquisar as tecnologias construtivas do aço que sejam aplicáveis a obras 

residenciais unifamiliares com fins mercadológicos; 

• Comparar as implicações relativas aos processos de projeto de duas soluções 

construtivas; 

• Analisar as diferentes estratégias de projeto, para projetos metálicos, na fase da 

concepção arquitetônica; 

• Contribuir para o desenvolvimento de referencial técnico para elaboração de 

projetos residenciais estruturados em aço. 
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1.2 Metodologia 

Para se alcançar os objetivos colocados, buscou-se, inicialmente, pesquisar e analisar 

projetos residenciais estruturados em aço, para gerar fundamentação teórica. Para se verificar 

as hipóteses de que os sistemas construtivos em aço são pertinentes para construções 

unifamiliares voltadas para o mercado imobiliário e de que cada técnica construtiva necessita 

de estratégias de projeto diferentes, foram elaborados dois projetos residenciais, em um 

mesmo terreno, atendendo-se ao mesmo programa de necessidades. Cada um desses dois 

projetos configura uma opção distinta: uma estruturada em perfis leves e outra em perfis 

pesados, mais especificamente em perfis laminados. 

Na organização do trabalho, definiu-se o terreno e buscou-se estipular as diretrizes de 

projeto, comuns nas duas situações. Tais diretrizes pautaram-se pelos seguintes valores 

agregados: flexibilidade do programa de necessidades, acessibilidade, sustentabilidade 

econômica e ambiental. Observando-se essas premissas, comuns às duas situações a serem 

exploradas, procurou-se desenvolver projetos que ofereçam vantagens ou diferenciais 

qualitativos, indo além do que comumente se aponta como valores de mercado. 

As construções voltadas para o mercado precisam de planejamento sistêmico desde a 

concepção inicial (MACIEL, 2013). Ao conceber o projeto de uma casa, o arquiteto precisa 

organizar as informações iniciais, observando criteriosamente alguns aspectos antes de 

especificar os materiais ou sistemas. São questões legais, sociais, ambientais e técnicas, que 

precisam ser equacionadas e apresentam como resultado a solução arquitetônica. 

Essas definições são determinantes das soluções que serão adotadas em projeto, como 

o sistema estrutural a ser utilizado, fundações, quais serão os sistemas de fechamento vertical 

e coberturas, que subsistemas são pertinentes e como esses sistemas serão incorporados ao 

edifício. O conjunto de decisões integradas e justificadas tende a gerar melhores respostas nos 

quesitos economia, saúde, conforto e meio ambiente. (EDWARDS e TURRENT, 2000)  

Portanto, definir materiais e técnicas não se trata de simplesmente classificar e elencar 

as vantagens do sistema construtivo. Mascarenhas e Santos esclarecem que "[...] tais escolhas 

são sempre condicionadas por fatores externos, para além das características próprias das 

tecnologias." (MASCARENHAS e SANTOS, 2014) 

Para este trabalho, definiu-se que as propostas arquitetônicas deveriam apresentar 

premissas em comum, relativas às informações sobre o terreno (levantamento 
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planialtimétrico, demarcações, sondagens, etc.), ao programa de necessidades, ao atendimento 

à legislação de uso e ocupação do solo e às demandas ambientais. 

Estabelecidas essas premissas, pretendeu-se desenvolver e comparar dois processos de 

projeto, considerando os seguintes sistemas construtivos: 

1. Residência unifamiliar estruturada em perfis laminados de aço;  

2. Residência unifamiliar estruturada em Light Steel Frame 

Com os anteprojetos elaborados buscou-se comparar os dados técnicos e 

orçamentários para a verificação de aspectos específicos da viabilidade econômica dos 

empreendimentos, assim como as diferentes estratégias de planejamento e projeto adotadas 

para cada caso. 

 [...] a literatura revista deve formar com os dados um todo integrado: o referencial 
teórico servindo à interpretação e as pesquisas anteriores orientando a construção do 
objeto e fornecendo parâmetros para comparação com os resultados e conclusões do 
estudo em questão. (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1999) 

O bairro Vale do Sol, em Nova Lima, Minas Gerais foi local escolhido como contexto 

para realização dos estudos projetuais. A definição levou em consideração diversos fatores 

indicativos de mercado favoráveis a empreendimentos residenciais unifamiliares, como a 

grande disponibilidade de lotes, o valor da terra e as condições climáticas, mas, 

principalmente, a tendência desse tipo de ocupação verificada no vetor sul da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. QUADRO 1 e (FIG.2)2.  

                                                 
2 O mapa apresentado na Figura 2 é uma peça publicitária e não apresenta rigor cartográfico, quanto a relevo, 
vegetação, hidrografia, limites municipais e escala. Portanto, trata-se de ilustração com fins mercadológicos 
tendo como foco a comercialização de imóveis. 
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Quadro 1 - Relação de loteamentos residenciais predominantemente unifamiliares vetor sul RMBH 

 

Fonte: dados organizados pelo autor 
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Figura 2 - Mapa da ocupação predominantemente residencial unifamiliar no vetor sul da capital mineira 

 
Fonte: http://bensderaiz.com.br/condominios/mapa, ilustrado por: Cristiano Fenelon 

 

"Diferentemente de outras metrópoles como São Paulo, os enclaves de alta renda em 

Belo Horizonte têm se expandido pelos municípios de Nova Lima e  Brumadinho, como 

expansão da zona sul". (MENDONÇA, PERPÉTUO e VARGAS, 2004). A localidade 

destaca-se na região pela quantidade de terrenos disponíveis, pela facilidade de acesso, pelo 

zoneamento predominantemente residencial unifamiliar e pelo clima ameno. 

A expansão metropolitana nesta direção sul retrata a convergência de vários 
processos, entre os quais cabe destacar as tendências do mercado imobiliário, as 
diretrizes de planejamento metropolitano dos anos setenta, bem como a 
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disseminação de novos discursos acerca da moradia, da fuga da cidade e da busca 
pela natureza. (MENDONÇA e COSTA, 2003) 

 Considerando que as propostas de projeto apresentarão alguns parâmetros e premissas 

comuns entre si e outros específicos, as categorias e elementos de comparação deverão se 

orientar pelos fatores que influenciam na escolha do sistema construtivo. Para este trabalho 

serão consideradas duas abordagens: 

Processo de projeto 

Por meio dos processos de projetos desenvolvidos serão observadas as implicações 

que a partir da definição prévia dos sistemas estruturais decorrem sobre a concepção 

arquitetônica.  

Como o encadeamento dos processos de projeto é dependente das escolhas feitas na 

etapa inicial do projeto arquitetônico, o trabalho proposto pretende analisar quais estratégias 

são pertinentes e agregam valores qualitativos aos projetos concebidos para serem 

estruturados por sistemas metálicos.  

Estudo de viabilidade econômica 

Buscou-se fazer uma análise dos custos diretos e indiretos das duas soluções 

construtivas, considerando as vantagens e desvantagens associadas a cada uma delas. Para 

nortear essa análise foi utilizado como referencial técnico o manual Viabilidade Econômica, 

do CBCA (PINHO e PENNA, 2008). Esse manual disponibiliza uma planilha eletrônica que 

permitiu comparar obras estruturadas em aço em relação a obras em concreto armado, hoje 

técnica construtiva hegemônica no Brasil. As planilhas e gráficos gerados pela programação 

predefinida possibilitaram não só a comparação do custo das construções, mas também a 

avaliação do desempenho de cada uma como empreendimento voltado para o mercado 

imobiliário. 

Para a localidade em questão, tendo como referência o ano de 2016, o custo médio 

para um empreendimento nos mesmos moldes propostos é de aproximadamente R$ 2.500,00 

por metro quadrado de área construída, inclusos a construção e o valor do terreno. Já as 

margens que podem ser obtidas, considerando um valor médio de venda de R$ 4.200,00, são 

da ordem de aproximadamente R$ 1.700,00 por metro quadrado, significando um lucro bruto 

de aproximadamente 40% em curto período de tempo. 
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1.3 Estrutura do trabalho 

O Capítulo 1 - Introdução apresenta o tema abordado e sua respectiva justificativa, 

enunciando os objetivos pretendidos com este estudo, a metodologia adotada para o seu 

desenvolvimento, com a delimitação das abordagens para análise, e por fim a descrição dos 

passos para estruturação do trabalho. 

Na revisão bibliográfica, Capítulo 2 – Arquitetura residencial em aço: o estado da arte, 

procura-se fazer um sucinto levantamento sobre o estado da arte da produção de residências 

unifamiliares com a utilização de tecnologias industrializadas do aço. Os exemplos levantados 

são base da discussão sobre as particularidades dos projetos que utilizam diferentes 

tecnologias construtivas, e objetivam demonstrar quais as implicações das decisões tomadas 

nas fases de planejamento, concepção, execução e comercialização dos empreendimentos. 

O Capítulo 3 – Proposições projetuais apresenta o local escolhido para realização da 

pesquisa, e em seguida define as premissas comuns entre os dois projetos, o terreno, a 

legislação de uso e ocupação do solo a ser seguida e o programa de necessidades. Em 

sequência, é explicitada cada tecnologia construtiva adotada juntamente com a apresentação 

dos projetos elaborados, com ênfase nos detalhamentos das fundações, dos sistemas 

estruturais, de fechamentos verticais e coberturas. 

No Capítulo 4 – Resultados e discussões são detalhados e debatidos os resultados da 

pesquisa, por meio da análise comparativa dos processos de projeto desenvolvidos com ênfase 

nos detalhamentos específicos, que forneceram também a base de dados para a realização dos 

estudos de viabilidade econômica. 

No Capítulo 5 – considerações finais estão expostas as conclusões obtidas em relação 

aos objetivos propostos e a verificação das hipóteses. São sugeridos nesse capítulo temas que 

poderão complementar o estudo em questão em abordagens futuras. 
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2 ARQUITETURA RESIDENCIAL EM AÇO: O ESTADO DA ARTE 

Para contextualizar o assunto abordado, esse capítulo discute a diversidade das 

questões de projeto para residências unifamiliares e procura averiguar a aplicação da 

construção metálica em projetos de casas ao longo da história. 

2.1 A padronização construtiva dos sistemas metálicos versus a individualização 

consequente do uso e ocupação de habitações 

Ainda na primeira metade do século XX o arquiteto Le Corbusier já atentava para a 

importância da casa como referencial de desenvolvimento do conhecimento humano. 

 O problema da casa é um problema de época. O equilíbrio da sociedade hoje 
depende dele. A arquitetura tem como primeiro dever, em uma época de renovação, 
operar a revisão dos valores, a revisão dos elementos constitutivos da casa. 

A série está baseada sobre análise e experimentação. 

A grande indústria deve se ocupar da construção e estabelecer em série os elementos 
das casas. [...] (LE CORBUSIER, 2009, p. 159) 

O projeto arquitetônico trata-se de atividade intelectual dependente de 

experimentações anteriores, nesse sentido, no âmbito de residências unifamiliares, a 

industrialização dos componentes construtivos pode ser positiva para a realização de obras 

habitacionais. 

"A emergência de uma revisão dos padrões projetuais habitacionais representa uma 

negação do triunfo da modernidade e uma resistência a sua continuidade deliberada." 

(JORGE, 2012, p. 40). A seriação de moradias é uma prática controversa, sujeita a insucessos 

na sua aplicação. Quando o mercado imobiliário propõe a produção em série de habitações, 

desconsidera o caráter único de cada residência, justificado pelos seguintes fatores: 

a.  a localização sempre será exclusiva; 

b.  as unidades são produzidas individualmente, portanto, por mais 

industrializada que seja a técnica construtiva, apresentarão particularidades 

entre si; 
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c. os usuários, devido à imensa diversidade dos perfis familiares3, irão intervir 

em suas moradias de maneira própria caso a caso. 

A realidade do mercado é dificilmente questionada, com o consumo automático de 
produtos precisamente manipulados por estratégias de marketing que depreciam 
qualquer possibilidade de particularização do objeto. De fato, o campo das 
formulações experimentais atrai uma fração do público consumidor disposta a 
renunciar os modelos universais. (JORGE, 2012, p. 196)  

A padronização comumente associada à construção metálica é aparentemente oposta à 

individualização necessária às propostas de residências unifamiliares. Porém, a tecnologia 

construtiva em aço aplicada à arquitetura residencial pode oferecer possibilidades, nas quais a 

seriação dos elementos construtivos e personalização dos espaços ocorram tanto na 

construção quanto na ocupação de moradias. 

 A flexibilidade deve ser observada em projetos residenciais com enfoque 

mercadológico. Os sistemas construtivos metálicos, devido à utilização de elementos 

industrializados, normalmente leves e de fácil manuseio, permitem a montagem e 

desmontagem, oferecendo possibilidades de organizações espaciais que permitem o uso 

flexível, ou seja, entregar ao usuário um ambiente em que possa efetivamente intervir e 

ocupar de acordo com suas necessidades. 

Os espaços residenciais refletem as especificidades dos hábitos de seus usuários, que 

por sua vez espelham os costumes de uma coletividade em uma determinada época. Como nos 

aponta Machado, 

A arquitetura sempre esteve refletindo o contexto histórico, cultural, ambiental, 
social, político e de avanços tecnológicos de cada povo em um determinado tempo. 
Assim, os movimentos arquitetônicos surgem, entre outros, como resposta a 
interesses, necessidades, avanços construtivos, tecnológicos e materiais disponíveis 
de cada época. (MACHADO, 2010, p. 21) 

A história da arquitetura nos demonstra como as formas de habitação variam de 

acordo com o passar do tempo, mas principalmente, ensina como a individualização desses 

espaços, por parte dos usuários, deve repercutir na concepção arquitetônica. 

(TRAMONTANO, 1998) 

                                                 
3 Em tese de doutorado pela USP, a arquiteta Lisiane de Oliveira Jorge, trata no capítulo 2, da grande diversidade 
das composições das famílias e dos modos de vida, demonstrando a inoperância de definir 'usuários padrões' na 
arquitetura. Para mais, ver (JORGE, 2012, p. 81-94). 
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Segundo Jorge, a aplicação de recursos tecnológicos compatíveis com a flexibilização 

torna possível construir moradias que sejam transformáveis e adaptáveis. Esses recursos 

tecnológicos permitem empregar componentes construtivos, sistemas prediais, equipamentos 

e mobiliário doméstico que asseguram flexibilidade real às habitações (JORGE, 2012, p. 48). 

A forma de intervenção do usuário no espaço varia de acordo com valores socioculturais de 

cada indivíduo, contradizendo as padronizadas estratégias de produção e comercialização, 

comumente aplicadas ao mercado imobiliário residencial, que fundamentam a configuração 

dos novos empreendimentos "mais em valores intangíveis - impressões - e em aspectos 

quantitativos do que em aspectos arquitetônicos e qualitativos." (MACIEL, 2013). 

Ao propor um empreendimento residencial para o mercado, os arquitetos devem 

considerar, além dos diversos parâmetros técnicos referentes ao projeto, características que 

confiram ao produto final a condição de flexibilidade e adequação às diferentes necessidades 

dos potenciais clientes, aumentando dessa forma a liquidez do objeto construído.  

Os procedimentos industrializados racionalizam a construção civil, e viabilizam a 

consolidação de sistemas flexíveis no que diz respeito à transformação espacial, acréscimo ou 

decréscimo de área construída. Tais interferências promovidas pelos usuários devem ser 

viabilizadas pelo planejamento inicial, que definirá as tecnologias empregadas, evitando a 

rigidez espacial e oferecendo várias opções de ocupação, que ocorram de forma prática e 

sustentável econômica e ambientalmente. 

A busca pela individualização, imersa no processo de pré-fabricação, pode ser obtida 
com a elaboração pormenorizada dos subsistemas construtivos (estruturais, vedações 
e instalações) e componentes, com a possibilidade da participação do usuário para 
adaptar e transformar o objeto conforme suas necessidades. A contraposição aos 
processos tradicionais resulta em benefícios como organização, agilidade e 
qualidade. (JORGE, 2012, p. 195-196) 

A construção metálica configura excelente opção quando o espaço projetado exige 

flexibilidade, por proporcionar a construção 'seca', por meio da montagem e desmontagem de 

peças. A adoção de determinadas soluções técnicas da construção metálica, portanto, 

possibilita a produção de casas com características favoráveis a individualização. (FIRMO, 

2003) 

Segundo o arquiteto e professor Siegbert Zanettini, a arquitetura estruturada em aço 

deve levar em consideração conceitos que precedam o projeto, apoiados em fundamentos 

como as visões sistêmica e cultural que alimentam o projeto, a concepção projetual por equipe 
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multidisciplinar, o bom atendimento ao programa de necessidades, a busca por avanços 

tecnológicos e a quebra de paradigmas. (ZANETTINI, 2007) 

De fato, Jorge, Firmo e Zanettini salientam que, assim como ocorre em construções 

das mais diversas tipologias, no que diz respeito ao processo de projeto de residências de 

caráter único estruturadas em aço, as diferentes tecnologias construtivas exigem estratégias de 

planejamento específicas, que sejam compatíveis com as características técnicas de cada 

material empregado. (JORGE, 2012; FIRMO, 2003, passim; ZANETTINI, 2007) 

O próximo item procura esclarecer algumas questões sobre o processo de projeto para 

empreendimentos em aço.  

2.2 Estratégias construtivas e de projeto para empreendimentos em aço 

O processo de projeto constitui conceito que visa à interação de todos os 

procedimentos necessários ao fomento da indústria da construção. No caso de projeto para 

residências unifamiliares, os profissionais de arquitetura desenvolvem seus processos de 

maneira muito própria, e quase sempre simplificada em relação aos trabalhos de maior porte. 

Efetivamente, os contratantes de serviços de arquitetura de casas normalmente resumem todo 

o processo nos projetos arquitetônico, estrutural, hidráulico e elétrico. (CASTRO, 2005) 

Agregado ao fato de se ter um desencadeamento de tomada de decisões, onde as 
etapas são consequências das anteriores e influenciam as seguintes, cada profissional 
pode desenvolver uma sistemática muito pessoal, definindo para si o número de 
fases a serem desenvolvidas e sua organização. Vale considerar ainda o caráter 
eventual, casualidades favoráveis ou não, que podem surgir ao longo do processo 
forçando uma adaptação do mesmo. (CASTRO, 2005, p. 19) 

As tecnologias construtivas do aço disponíveis no mercado brasileiro são variadas e 

têm características próprias de utilização, fabricação, transporte e montagem. Essas 

tecnologias, das quais nos interessam nesse trabalho o sistema construtivo Light Steel 

Framing e o sistema construtivo estruturado em perfis laminados, precisam ser tratadas, em 

termos de metodologias de projeto, de forma diferenciada, por trabalharem em conjunto com 

outros subsistemas, que por sua vez, apresentam características de interface e padrões 

dimensionais exclusivos. Esses sistemas construtivos apresentam extensa gama de 
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combinações entre os elementos que compõe uma obra, tornando o processo de projeto, do 

ponto de vista intelectual4, dependente das escolhas feitas nas etapas preliminares. 

O trabalho de (BAUERMANN, 2002) organiza as definições das etapas de projeto de 

acordo com vários autores. É importante ressaltar que nenhum dos autores relacionados no 

QUADRO 2 citam os desenhos de fabricação e montagem, etapa indispensável do processo 

de projeto da construção metálica, que foge dos domínios da arquitetura e ao ofício do 

arquiteto. Os autores também não citam o desenho voltado para vendas, estratégia 

fundamental para empreendimentos com fins de mercado. 

É possível dizer que não existe uma 'fórmula' predeterminada para o processo de 

projeto de uma casa, tamanha a extensão dos problemas envolvidos em sua concepção. Os 

recursos tecnológicos de projeto, disponíveis atualmente, são tão variados quanto as 

possibilidades criativas advindas das habilidades profissionais. 

A complexidade da equação das questões de projeto, entre atendimento do programa 

de necessidades e definição do sistema construtivo, deve-se ao caráter subjetivo da 

formulação das questões e suas respectivas respostas. Em relação aos problemas de projeto, 

Bauermann (2002) enumera as seguintes características: 

[...] (a) não existe formulação definitiva do problema; (b) qualquer formulação do 
problema pode ter inconsistências; (c) as formulações do problema são dependentes 
de sua solução; (d) propor solução é uma forma de compreender o problema; (e) não 
existe uma solução definitiva para o problema; (f) os problemas são, normalmente 
multidimensionais e altamente interativos (BAUERMANN, 2002) 

                                                 
4 As instâncias intelectual e gerencial do processo de projeto são descritas em dissertação de mestrado pela 
UFOP da arquiteta Maristela Bauermann. (BAUERMANN, 2002) 
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Quadro 2 - Etapas de projeto segundo considerações de vários autores 

 

Fonte: BAUERMANN, 2002 

Castro (2005) coloca que "[...] a execução de estruturas metálicas representa um 

processo ora industrial (quando os elementos são manipulados mecanicamente para cortes ou 

furações), ora artesanal (em relação à montagem manual nos canteiros de obra)." Entretanto, 

isso não significa que o processo de projeto seja similar ao de técnicas convencionais, 

devendo-se planejar os cronogramas de atividades que podem ocorrer concomitantemente, 

tanto no canteiro, quanto na fábrica, além das questões de logística. Esse é o ponto diferencial 

entre os projetos concebidos para serem executados em aço ou com a utilização das técnicas 

convencionais, normalmente executadas 100% in loco, sem a preocupação da observância de 

padrões dimensionais, técnicos e de interface industrial que as soluções metálicas exigem. 

Para medidas nominais a indústria adotou progressivamente o sistema base 60, que 
transportado para o sistema métrico ficou definido como 600 mm. [...], a facilidade 
de subdivisão que esse sistema permite, possibilitou a utilização de medidas 
variáveis e inteiras dependendo do tipo de elemento a ser fabricado. Para o sistema 
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de transporte, é possível uma melhor acomodação das peças pela modulação das 
carrocerias de seis ou doze metros. (PELLICO, 2004, p. 93) 

Em termos de projetos em aço, a estratégia de modulação pela base 60 é determinante 

da condição de racionalização da construção, devido à consolidação desse padrão pela 

indústria. Quando se projeta sobre a malha de 600 mm, amplia-se a condição de 

compatibilidade entre os elementos industrializados5. 

Portanto, para se definir o processo de projeto de residências unifamiliares 

estruturadas em aço, objeto de pesquisa proposto na presente dissertação, é necessário 

considerar distintos parâmetros de projeto, exigindo estratégias compatíveis com o sistema 

construtivo adotado, conforme as escolhas técnicas efetuadas. 

Se a decisão é por estrutura de aço, podem-se executar as fundações enquanto as 
estruturas estão sendo fabricadas. E a possibilidade de abertura de diversas frentes 
de serviço simultâneas (lajes, paredes, instalações, etc.) pode, em um cronograma 
bem elaborado, reduzir o tempo de obra em até 40%, se comparado com os sistemas 
convencionais. (PINHO e PENNA, 2008, p. 22) 

Como a reflexão pretende fornecer dados analíticos, tanto técnicos como econômicos, 

o tempo estimado para projeto, execução e comercialização, será fator de grande peso em 

relação à viabilidade. 

2.3 A utilização das tecnologias construtivas industrializadas do aço em casas: breve 

histórico 

Para contextualizar a produção de casas em aço foram destacadas algumas obras 

arquitetônicas que são consideradas pela historiografia da arquitetura como obras pioneiras ou 

paradigmáticas, e outras que apenas demonstram concepções arquitetônicas que contribuem  

para os estudos da aplicação da construção metálica. 

Uma das primeiras referências de arquitetura residencial unifamiliar estruturada em 

aço data do período entre 1927 e 1929, é a Lovell House (FIG. 3), projeto do arquiteto 

austríaco Richard Neutra. Essa casa foi concebida com a aplicação de técnicas construtivas 

que Neutra apreendeu trabalhando como desenhista em Nova Iorque e Chicago, no projeto de 

edifícios de múltiplos pavimentos. (KROLL, 2011) 

                                                 
5 O LSF comporta também a modulação em 400 mm. Como é submúltiplo de 1200 mm, que por sua vez é 
múltiplo de 600 mm, há compatibilidade entre as duas bases modulares. 
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Figura 3 - Lovell House, Richard Neutra, Los Angeles, 1927-1929 

fonte: http://www.archdaily.com 

 

O desenho proposto por Neutra é formado por volumes sobrepostos conformando uma 

estrutura arquitravada ou em lintel, ou seja, os volumes superiores apresentam blocos em 

balanço em relação aos inferiores. A estrutura metálica, oriunda dos arranha-céus, serviu para 

solucionar a forma proposta. Construída no topo de uma colina, a fundação dessa obra foi 

executada em concreto armado atirantado ao solo rochoso. O esqueleto é composto por perfis 

I, conformando os pilares e vigas dos pórticos rígidos, que são travados horizontalmente pelas 

lajes tipo steel deck (FIG.4). Os fechamentos e coberturas são também materiais 

industrializados, como placas, esquadrias metálicas envidraçadas e telhas galvanizadas. 

(KROLL, 2011) 

O pioneirismo de Neutra ao aplicar o aço em projetos residenciais, e ainda o uso de 

métodos industrializados na construção civil de pequeno e médio porte, demonstra 

importância desse projeto. Por duas décadas não se teve registro de iniciativas semelhantes na 

arquitetura residencial unifamiliar. (JORGE, 2012) 
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Figura 4 - Lovell House, 1929 - Construção e detalhe de fechamento 

 
fonte: https://www.failedarchitecture.com e http://www.greatbuildings.com 

 

A construção de casas com a utilização do aço ressurge efetivamente a partir da 

segunda metade do século XX. O programa Case Study Houses6, promovido pela revista Arts 

& Architecture em 1945, foi responsável por desencadear a utilização do aço na construção de 

casas. (JORGE, 2012, p. 189). Projetada em 1949, por Charles e Ray Eames, casal de 

arquitetos norte-americanos, a Case Study House nº 8 rompeu com conceitos tradicionais de 

produção de moradias (FIG. 5). Apresentou, não apenas novas tecnologias construtivas, mas 

também novos parâmetros a serem aplicados aos projetos de residências, como coordenação 

modular, flexibilidade espacial e praticidade na execução da obra. 

A estrutura utilizada pelos Eames pode ser considerada híbrida, na qual os pilares de 

perfil H de 4 polegadas trabalham juntamente com paredes diafragma de concreto, que travam 

a estrutura metálica, suportando as treliças da cobertura.  

                                                 
6 Iniciada nos EUA no ano de 1945, essa iniciativa propunha consolidar a habitação do pós-guerra com a 
utilização dos produtos industrializados locais, principalmente o aço para construções, contou com a participação 
de grandes nomes da arquitetura à época, como Richard Neutra, Sumner Spaulding, Eero Saarinen e Charles e 
Ray Eames. 
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Figura 5 - Case Study House nº 8, Charles e Ray Eames, Los Angeles, 1949 

 

fonte: http://www.archdaily.com 

 

A malha ortogonal regular utilizada nesse projeto, como mostra a (FIG. 6), além de 

facilitar a montagem do sistema estrutural e sua compatibilidade com os demais subsistemas, 

ajudou também na configuração estética da casa, devido à identificação dos autores com o 

trabalho do pintor modernista holandês Piet Mondrian7. (PEREZ, 2017) 

 

                                                 
7 Pieter Cornelis Mondrian (1872-1940), criador do Neoplasticismo, movimento artístico que buscava a 
representação da ação humana por meio de formas geométricas básicas e a utilização de apenas cores primárias. 
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Figura 6 - Projeto baseado em malha ortogonal - Casa Eames 

 

fonte: http://www.archdaily.com  

 

Ao observar mais cautelosamente, é possível perceber certa influência da arquitetura 

residencial japonesa nesse projeto, devido aos fluidos espaços internos e a equilibrada 

incidência da luz natural sobre os ambientes, além da estruturação pela malha e a utilização de 

tatames na decoração. Esse nexo com a arquitetura residencial japonesa evidenciaria uma 

articulação entre essa experiência e processos precursores da industrialização da construção 

de residências, adotados anteriormente no Japão. (PEREZ, 2017; FIRMO, 2003, passim) 

Em sua dissertação de mestrado, o arquiteto Célio Firmo afirma que a aplicação de 

processos industrializados à construção residencial teve origem no Japão, no século XVII. 

Após um incêndio de grandes proporções ocorrido em Tóquio, autoridades japonesas 

instituíram em 1657 um novo sistema de medidas que racionalizasse as construções (FIG. 7), 

adotando o Ken (seis pés japoneses ou 1,818 mm) como unidade de medida fundamental, 

baseado no método kiwari-ho (normatização para proporcionalidade da madeira). "Por meio 

da coordenação das ações na construção, os japoneses simplificaram e baratearam o 

processo".8 (FIRMO, 2003, p. 21) 

                                                 
8 Percebe-se o lento processo evolutivo da construção de habitações, os conceitos de coordenação modular 
modernos da sociedade ocidental só surgem, aproximadamente 300 anos após a lição japonesa. A ABNT NBR 
15873 - Coordenação modular para edificações foi publicada no ano de 2010 (ABNT, 2010), e por não ser de 
caráter obrigatório, ainda não é seguida  por todos os fabricantes de elementos industrializados para a 
construção. 
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Figura 7 - Planta de residência japonesa estruturada pela malha 

 
fonte:  (ENGEL, 1991) 

 

Efetivamente, o marco da arquitetura residencial unifamiliar em aço é a celebrada 

Farnsworth House (FIG. 8) do arquiteto alemão Ludwig Mies van der Rohe. Nesta casa, 

localizada em Plano, Illinois, EUA, projetada em 1945 e construída em 1951, a busca pela 

industrialização e racionalização construtiva estão articulados com outros conceitos da 

arquitetura moderna. (PEREZ, 2010) 
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Figura 8 - Farnsworth House, Mies van der Rohe, Plano, 1951 

 
fonte: foto Felipe de Paula Campolina, 2009 

 

A simplificação das formas, propostas por Mies, foi possível pela utilização da 

estrutura de perfis I metálicos (FIG. 9), na forma de oito pilares posicionados modularmente, 

suportando as estruturas, vigas de perfil I, do piso e da cobertura expondo claramente a 

solução construtiva adotada, principalmente pela pintura de cor branca que destaca a 

estrutura, contrastando com as árvores do entorno. Esse projeto inicia um novo olhar sobre a 

produção da arquitetura residencial. A forma final é resultado da racionalidade construtiva 

empregada na concepção do projeto. (PEREZ, 2010) 



26 

Figura 9 - Detalhe do sistema construtivo Farnsworth House 

(A) pilar, (B) viga principal da cobertura, (C) viga principal do piso, (D) viga secundária da cobertura, (E) viga 
secundária do piso, (F) batentes intermediários de chapa plana, (G) membrana impermeável, (H) espuma de 
vidro isolante, (I) placas de concreto pré-fabricado, (J) placas de mármore travertino, (K) argamassa de 
assentamento, (L) brita, (M) bandeja metálica, (N) pré-fabricado de concreto preenchido com concreto leve 

fonte: http://architecturalguidance.blogspot.com.br/2008/10/farnsworth-house-by-mies-van-der-rohe.html 

 

Em 1949, o projeto da Farnsworth House inspirou o arquiteto norte-americano Philip 

Johnson na concepção da Glass House, erguida em New Canaan, Connecticut, EUA (FIG. 

10). A partir da mesma proposta de envidraçar as fachadas da casa, Philip Johnson trata de 

modo específico a estrutura metálica, que é pintada em preto para tornar menos evidentes os 

elementos estruturais. Construída sobre fundação de concreto (radier), a estrutura aporticada 

metálica suporta a cobertura. Atualmente é considerada patrimônio nacional dos EUA e aberta 

à visitação. (NATIONAL REGISTER OF HISTORIC PLACES, 1988) 
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Figura 10 - Glass House, Philip Johnson, New Canaan, 1949 

fonte: http://www.archdaily.com.br 

 

No Brasil, a experimentação do uso do aço estrutural em residências remonta ao ano 

de 1951, com a casa de Lota de Macedo Soares , em Petrópolis, Rio de Janeiro, projeto do 

arquiteto carioca Sérgio Bernardes (FIG. 12). As particularidades  do modo de vida da cliente 

estão refletidas no projeto, que apresenta setorização determinista, com os núcleos social e 

íntimo bem definidos, organizados em planta ortogonal. (FIG. 11) (LEÃO, 2013) 

Nessa obra, a utilização do aço não decorreu da necessidade de se adotar um sistema 

construtivo industrializado. Aqui o aço é inserido no conjunto basicamente como elemento de 

estruturação da cobertura e a estrutura metálica é travada por espessas alvenarias de pedra. 

Nesse sentido, essa obra destaca-se pela incorporação de elementos industrializados a um 

sistema construtivo tradicional e artesanal. Desse modo, como nos diz Sílvia Leão, 

Essa casa combinava materiais de modo inusitado para a modernidade arquitetônica: 
estrutura em aço, muito leve; vedações em vidro, tijolo e pedra bruta; e uma 
cobertura, originalmente proposta em sapê, construída por telhas metálicas, também 
muito leves. (LEÃO, 2013) 
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Figura 11 - Planta - Casa Lota de Macedo Soares 

fonte: http://www.archdaily.com.br 

 

Figura 12 - Casa Lota de Macedo Soares, Sérgio Bernardes, Petrópolis, 1951 

       

fonte: http://www.archdaily.com.br 
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Os pilares são compostos de perfil duplo-T e as treliças constituídas de barras chatas 

nos banzos e vergalhões para as diagonais, demonstrando a grande capacidade criativa de 

Bernardes, que se valeu da precária mão de obra e dos escassos materiais disponíveis à época. 

Até então o aço só estava presente em pontes ou em outras construções de grande porte. 

(LEÃO, 2013) 

A arquiteta italiana radicada no Brasil Lina Bo Bardi inaugura sua primeira obra 

construída em 1951. (FRACALOSSI, 2011). Nesta obra, conhecida como Casa de Vidro, 

situada no bairro do Morumbi em São Paulo, o aço é empregado em pilares tubulares, 

associado a lajes nervuradas de concreto, em um sistema estrutural híbrido (FIG. 13). As 

propriedades do aço possibilitaram a utilização de colunas esbeltas, dispostas em módulos de 

5 x 4 metros, apoiando diretamente as lajes nervuradas de concreto armado, reforçadas nos 

pontos de punção, evitando assim as saliências das vigas.9 Essa solução estrutural permite que 

a arquiteta organize um volume de linhas depuradas, com um bloco principal formado por 

uma caixa envidraçada suspensa sobre pilotis, transmitindo ao observador a sensação de 

extrema leveza 

A escada de acesso à Casa de Vidro, também é estruturada por elementos metálicos 

leves, com perfis L laminados (cantoneiras), rebitados, com pisos de granito apoiados em 

chapas de aço (FIG. 14). 

                                                 
9 a solução estrutural de pilares tubulares metálicos com pavimento e cobertura resolvidos por meio de lajes 
nervuradas, é atribuída, por Lina, ao engenheiro Tulio Stucchi. Por sua leveza estrutural, esse projeto recebeu 
elogios do consagrado engenheiro italiano Pier Luigi Nervi. (CARRILHO, 2005) 
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Figura 13 - Casa de Vidro, Lina Bo Bardi, São Paulo, 1951 

fonte: http://www.archdaily.com.br 

 

É interessante salientar a opção pelo aço, feita por Lina Bo Bardi nesta obra. Assim 

como é significativo o fato de nos anos 1950 destacados arquitetos modernos brasileiros, 

como Sérgio Bernardes, Lucio Costa, Rino Levi, Affonso Eduardo Reidy, Oscar Niemeyer e 

Henrique Mindlin10 , projetarem edifícios estruturados em aço. Isso ocorreu em um cenário 

anterior a um contexto arquitetônico em que a predominância do concreto armado passou a 

caracterizar a linguagem das obras da arquitetura moderna no Brasil, inclusive na produção de 

                                                 
10 Em 1954, Sérgio Bernardes projetou o pavilhão da Companhia Siderúrgica Nacional, construído em 

São Paulo, e Rino Levi, Roberto Cerqueira César e Luiz Roberto Carvalho Franco projetaram a Garagem 

América, também erguida em São Paulo. Lucio Costa projetou em 1956 a nova sede do Jockey Club Brasileiro, 

construída no Rio de Janeiro. Reidy projetou em 1957 a sede do antigo Montepio dos Empregados Municipais, 

depois o Instituto de Previdência do Estado da Guanabara, também erguido no Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, 

para Brasília, Niemeyer projetou as torres do Congresso Nacional, onze edifícios para os ministérios do governo 

federal e um hotel. Henrique Mindlin projetou em 1958 o Edifício Avenida Central, construído no Rio de 

Janeiro. Todas essas obras foram concluídas e apenas a primeira foi demolida. (DIAS, 2014, passim). 
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Lina Bo Bardi, como, por exemplo, no MASP e no SESC Pompéia, ambos em São Paulo. 

Nesse contexto, a atuação da Companhia Siderúrgica Nacional foi fator importante para a 

opção pela construção em aço. (DIAS, 2014) (BRUAND, 1991, passim; SEGAWA, 1998, 

passim) 

 

Figura 14 - Detalhe da escada, Casa de Vidro 

fonte: http://www.archdaily.com.br 

 

Outro exemplo icônico, em termos de casas estruturadas em aço, da arquitetura 

brasileira, é a Casa Bola (FIG. 15), do arquiteto Eduardo Longo. Situada no bairro Jardim 

Europa, em São Paulo, essa casa projetada em 1979 tem como sistema estrutural perfis 

metálicos tubulares de seção circular e fechamentos em argamassa armada (FIG. 16). 

Com seu formato esférico, essa casa comprova a versatilidade das estruturas metálicas. 

Residência do próprio arquiteto, a obra serviu também como laboratório para 

experimentações de novas tecnologias. A leveza da estrutura metálica, nesse caso, foi 

determinante para a viabilidade técnica de tal configuração espacial, uma vez que a estrutura 

foi erguida sobre outra preexistente, em concreto armado. (FRACALOSSI, 2014) (FIG. 17) 
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Figura 15 - Casa Bola, Eduardo Longo, São Paulo, 1979 

fonte: http://www.archdaily.com.br 

 

Figura 16 - Casa Bola, estrutura tubular  

 

fonte: http://www.archdaily.com.br 



33 

Figura 17 - Casa Bola, desenhos de apresentação 

 

fonte: http://www.archdaily.com.br 

 

A busca pela racionalidade construtiva, nas décadas seguintes, estimulou diversas 

pesquisas voltadas para o desenvolvimento das tecnologias do aço e seus subsistemas 
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(fundações, fechamentos verticais e coberturas). Atualmente, as construções metálicas, 

apresentam uma enorme gama de possibilidades e diversas combinações de materiais. 

Determinadas condicionantes de projeto, como a topografia, indicam a conveniência 

da utilização de técnicas construtivas pré-fabricadas, e impactam diretamente no resultado 

formal final. Na Casa Serrana, localizada em Nova Lima, região montanhosa que apresenta 

terrenos de topografia extremamente acidentada, o arquiteto mineiro João Diniz optou pelo 

sistema estrutural em perfis laminados I de aço A36 (FIG. 18). Devido à diminuição das 

cargas nas fundações, redução das movimentações de terra e da eliminação da construção de 

arrimos, a estratégia mostrou-se adequada para terreno de grande declividade. Além disso, a 

industrialização da estrutura possibilita, no caso, a transferência de vários dos serviços de obra 

do canteiro para a fábrica: "a estrutura metálica surge como opção conveniente, tirando do 

canteiro de obras vários serviços construtivos." (DINIZ, 2002, p. 100) 

 

Figura 18 - Casa Serrana, João Diniz, Nova Lima, 2001 

 
Fonte: http://www.archdaily.com.br 

 

A Seatrain House (FIG. 19) da arquiteta Jennifer Siegal, construída em Los Angeles, 

Califórnia, no ano de 2003, foi edificada com o reaproveitamento de contêineres marítimos 

conjugados com estrutura auxiliar em aço reciclado.  

Apesar de estar inserida em ambiente essencialmente urbano, a casa oferece ao usuário 

a interação com a natureza, por meio do paisagismo de vegetação bastante densa. Grandes 

painéis envidraçados permitem que os espaços interiores dialoguem harmoniosamente com os 

exteriores, conferindo conforto e qualidade ambiental à obra arquitetônica. (SIEGAL, 2014) 
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Figura 19 - Seatrain House, Office of  mobile design,  Los Angeles, 2003 
Inserção em entorno com grande disponibilidade de material reciclável 

 

Fonte: http://www.containersa.com.br/2014/10/casa-container-hibrida-5-modelos-que.html#more 

 

A opção pelo reaproveitamento de estrutura metálica preexistente favorece a redução 

dos impactos ambientais, além de dar agilidade à etapa de construção, devido a utilização de 

'estruturas espaciais prontas' (FIG. 20). 

Os perfis metálicos utilizados estavam disponíveis no próprio terreno da construção, 

demonstrando o diálogo da proposta com o ambiente industrial característico desta área do 

centro de Los Angeles (SIEGAL, 2014). Quatro contêineres marítimos abrigam os ambientes 

mais íntimos da habitação, e foram organizados delimitando o espaço central, onde é 

resolvida a parte social. Para as duas piscinas foram utilizados contêineres de alumínio, muito 

comuns no transporte rodoviário de grãos nos EUA. O uso de materiais recicláveis e a 

industrialização aplicada à obra possibilitam a flexibilização dos ambientes dessa moradia, ao 

facilitar a ampliação dos espaços e a atribuição de novos usos a espaços já existentes. 
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Figura 20 - Seatrain House - conexão dos contêineres com a estrutura auxiliar 

 

Fonte:  http://www.containersa.com.br/2014/10/casa-container-hibrida-5-modelos-que.html#more 
 

Outra empresa norte americana, Marmol Radziner, fundada em 1989 pelos arquitetos 

Leo Marmol e Ron Radziner com sede em Los Angeles, possui fábrica própria de módulos 

metálicos residenciais11, que visa atender a demanda dos projetos desenvolvidos pelo 

escritório de arquitetura, produzindo módulos residenciais acabados (FIG. 21), prontos para 

serem conectados às fundações, o que reduz em 30 a 40% o tempo de construção. (MARMOL 

e RADZINER, 2016) 

                                                 
11 Os módulos residenciais apresentam as mais diversas configurações e estão presentes no trabalho de alguns 
arquitetos(as) contemporâneos como Roccio Romero, Michelle Kauffmann e Jennifer Siegal nos EUA, o estúdio 
londrino dRMM, o escritório Forte, Gimenes & Marcondes Ferraz (FGMF) e o arquiteto Danilo Corbas no 
Brasil.  
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Figura 21 - Instalação de módulos  pré-fabricados, Marmol Radziner Prefab 

     

fonte: http://www.dwell.com/how-they-make-it/article/marmol-radziner-homesite-delivery 

 

Ilustrando a extensa produção desse escritório, principalmente residencial unifamiliar 

de alto padrão, um exemplo é a Palms Residence, erguida em Venice, Estados Unidos, em 

2003 (FIG. 22). Como outras obras dos mesmos autores, essa casa montada em terreno 

estreito inserido em área urbana teve aproximadamente 90% dos serviços de construção 

executados em fábrica, inclusive acabamentos e mobiliário, já incorporados aos módulos. 

Pelo fato da estrutura ser envelopada, em determinadas situações, a aparência final da 

obra construída não revela ao observador o sistema construtivo utilizado. 

O uso da estrutura de aço não impõe ao projeto que a mesma esteja aparente. Muitos 
usuários e projetistas descartam a construção em aço por achar que resultará em uma 
arquitetura muito peculiar ou high-tech. Esse receio é maior quando se trata da 
arquitetura residencial. Porém, a construção em aço é muito versátil e viabiliza 
qualquer projeto arquitetônico, desde que ele seja concebido e planejado 
considerando o comportamento do sistema. A racionalização, industrialização e 
rapidez de execução, características tão apreciadas na construção em aço, só são 
possíveis quando há um planejamento integral da obra, que implica em um projeto 
amplamente detalhado. (SANTIAGO, FREITAS e CRASTO, 2012) 
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Figura 22 - Palms Residence, Marmol e Radziner, Venice, 2003 

 

fonte: http://www.archdaily.com.br 

 

Na década de 1990, surge no Brasil, importado pelas construtoras nacionais, o sistema 

construtivo Light Steel Framing (LSF), utilizado há mais de 30 anos na Europa, no Japão e 

nos Estados Unidos. O LSF é definido por Crasto como "[...] sistema composto de perfis 

formados a frio de aço galvanizado que compõem sua estrutura e por subsistemas que 

proporcionam uma construção industrializada e a seco." (CRASTO, 2005, p. 3). Diversos 

estudos têm buscado adaptar a tecnologia às condições climáticas e operacionais brasileiras, 

sendo observada nos últimos anos melhora substancial na qualidade construtiva, e 

consequentemente, maior aceitação pelo mercado de residências executadas em LSF (FIG. 

23). 
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Figura 23 - Casa  executada em Light Steel Frame, Nova Lima, 2014 

         

Fonte: arquivo do autor 

 

Em determinadas circunstâncias a conjunção de dois sistemas construtivos pode 

apresentar resultados excelentes. É o caso da House 1 em Penafiel, Portugal, do arquiteto 

Cláudio Vilarinho. A proposta formal foi solucionada em sistema híbrido composto de 

bandeja de concreto armado e pavimento único em Light Steel Framing (FIG. 24).  

A forma final dessa obra oculta completamente o sistema estrutural, com a utilização 

de placas de OSB revestidas por acabamento branco, o que proporciona uma percepção de 

leveza do objeto pousado sobre o terreno (FIG. 25) 

 

Figura 24 - House 1 - Estrutura híbrida concreto e LSF 

 

fonte: http://www.archdaily.com.br (VILARINHO, 2009) 
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Figura 25 - House 1, Cláudio Vilarinho, Penafiel, 2005  

 

fonte: http://www.archdaily.com.br  

 

Outros exemplos contemporâneos demonstram a diversificada gama de obras 

residenciais em construção metálica. Com projeto do ano de 2015, a Casa RR (FIG. 26) em 

Zapopan, Jalisco, México, do arquiteto Delfino Lozano, apresenta uma solução estrutural 

também híbrida, em aço (vigas), alvenaria estrutural e concreto pré-fabricado (lajes). Para a 

execução foi demolida a edificação precária existente no terreno, com a nova implantação do 

volume edificado ocupando toda a largura do terreno . A estrutura foi resolvida com vigas 

transversais em perfil I, apoiadas em maciços de alvenaria estrutural erguidos nas divisas 

laterais, com vão igual à largura do terreno, suportando as placas pré-moldadas de concreto 

armado das lajes de piso e de forro. (LOZANO, 2015) 

Além da implantação em terreno natural, ou seja, com mínima movimentação de terra, 

a ventilação e a iluminação por meios naturais estão presentes como respostas 

ambientalmente eficientes.(FIG. 26) (LOZANO, 2015). 
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Figura 26 - Casa RR, Delfino Lozano, Zapopan, 2015 

       

fonte: http://www.archdaily.com.br 
 

 

Figura 27 - Croqui, Casa RR 

 

fonte: http://www.archdaily.com.br 
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A escolha pelo sistema construtivo industrializado permitiu que a obra ocorresse em 

menor tempo, com utilização de mão-de-obra e materiais locais, e redução da geração de 

resíduos. Nessa obra, o equilíbrio da combinação de alvenaria, madeira, vidro e aço constitui 

a essência da linguagem arquitetônica proposta. A opção por materiais simples, com suas 

texturas naturais aparentes, permitiu economia em revestimentos e acabamentos, com 

tratamento estético expressivo, que atrai o observador justamente por sua sobriedade. 

Estratégia muito usual para a estabilização de edificações de andares múltiplos, o 

núcleo de concreto foi a solução proposta para a Casa no Jardim Paulistano (FIG. 28), projeto 

de 2015 dos arquitetos Álvaro Puntoni, João Sodré e André Nunes (Grupo SP). 

 

Figura 28 - Casa no Jardim Paulistano, Grupo SP, São Paulo, 2015 

 

fonte: http://www.archdaily.com.br 
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Figura 29 - Esquema de transmissão de cargas  horizontais e verticais em edifícios de andares múltiplos 

 

fonte:adaptado de  (ENGEL, 2001) 

 

No núcleo central são resolvidas as áreas molhadas (cozinha e banheiros) e circulações 

verticais, os espaços circundantes são estruturados por pilares e vigas em perfil laminado I. As 

cargas verticais atuantes nessa estrutura ora são transmitidas para o núcleo de concreto, ora 

seguem para os pilares das extremidades (PUNTONI, 2016), configurando uma mescla de 

dois tipos de sistemas estruturais, representados pela (FIG. 29). 

Sintetizando, é importante considerar que os espaços residenciais de uso unifamiliar 

são plataformas em que intervirão usuários de diferentes orientações socioculturais, com 

necessidades e hábitos particulares. Importa destacar, também, que os sistemas construtivos 

próprios da construção metálica tendem a contribuir de modo positivo para a proposição de 

obras arquitetônicas que demandam flexibilidade espacial. Conjugando essas duas condições, 

podemos afirmar que a escolha de um sistema construtivo para residências unifamiliares pode 

ser feita vantajosamente se for levada em conta a flexibilidade espacial, de modo a assegurar 

aos espaços residenciais condições para que, durante seu ciclo de vida, possam atender a 

demandas de uso muito variadas.  

Podemos considerar, ainda, que a construção metálica, ao longo do século XX, teve, 

tanto no mundo quanto no Brasil, papel significativo na arquitetura de residências 

unifamiliares, pois contribuiu para o desenvolvimento de novas linguagens arquitetônicas e 
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para inovações técnicas. Por fim, importa ressaltar que as obras notáveis apresentadas nesse 

capítulo por sua contribuição para o desenvolvimento da construção metálica evidenciam a 

variedade de sistemas construtivos metálicos que podem ser aplicados à construção 

residencial no Brasil. 

O capítulo seguinte se inicia com a apresentação das premissas comuns aos dois 

projetos que foram elaborados para alcançar os objetivos propostos para este trabalho. Ou 

seja, com a exposição das condições que serviram como base para a elaboração desses 

projetos. A seguir serão apresentados os projetos elaborados, com destaque para a 

apresentação dos sistemas construtivos adotados em cada caso. 
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3 PROPOSIÇÕES PROJETUAIS 

Nesse capítulo serão expostas as soluções de projeto arquitetônico que foram 

elaboradas como objeto de pesquisa da presente dissertação. Inicialmente apresenta-se o local 

escolhido e as informações necessárias para elaboração dos projetos arquitetônicos.  

Os projetos são representados esquematicamente, porém, configuram base de dados 

consistente para promover a discussão sobre o uso do aço em residências unifamiliares. 

3.1 Levantamento de dados 

Seguindo a metodologia proposta, para produzir os dados e informações a serem 

comparados no presente estudo, foram concebidos dois projetos arquitetônicos, que 

consideram a utilização de duas técnicas construtivas metálicas. O terreno foi selecionado de 

acordo com os seguintes critérios, de modo a simular uma situação real de investimento 

imobiliário de pequeno porte: 

1) Ter área, forma e dimensões próximas às historicamente comuns nos bairros 

residenciais de Belo Horizonte e na sua região metropolitana (área de 360 m², forma 

retangular, frente de 12 m e 30 m nas divisas laterais); 

2) Apresentar topografia em aclive ou declive, de modo a avaliar qual tipo de 

fundação é o mais apropriado para cada sistema, nas condições de relevo 

características na região; 

3) Comportar um programa de necessidades comum aos dois projetos, com área 

líquida útil (área útil) de 160 m² e 245 m² de área total bruta construída (área 

construída). 

3.1.1 Localização 

O bairro Vale do Sol está localizado na porção noroeste de Nova Lima, Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. Distante aproximadamente 15 km da região sul da capital 

mineira, o zoneamento local é de uso predominantemente residencial unifamiliar, salvo usos 

comerciais e serviços permitidos pela legislação urbanística em lotes lindeiros à via principal. 

O limite do bairro é, na parte oeste, a rodovia BR-040, coincidindo com a divisa entre 

os municípios de Nova Lima e Brumadinho. A porção norte do bairro faz divisa com uma 

área de proteção ambiental permanente, a Mata de Fechos. O bairro confronta a leste e a 
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sudeste com áreas de amortecimento de minerações e a sul com um condomínio residencial 

horizontal, Lagoa do Miguelão. 

3.1.2 Terreno 

Para elaboração dessa pesquisa foi escolhido12 o lote 20 da quadra 9 (FIG. 30). 

Situado na parte noroeste do bairro, com formato retangular irregular, possui 12,10 m de 

frente, tem 35,45 m na lateral esquerda, lateral direita com 35,35 m e 12,35 m nos fundos, 

com área total de 432 m². O terreno está em uma encosta levemente inclinada, em declive em 

relação à rua, e devido às características de ocupação do bairro, está garantida uma vista 

panorâmica permanente para a Mata de Fechos, fator considerado muito importante para 

agregar valor ao investimento (FIG. 31). 

Outra característica relevante é a condição do solo, composto de resistente canga de 

minério, muito característica da região, o que em princípio evita gastos excessivos com a 

fundação. 

 

                                                 
12 O terreno selecionado, juntamente com outros lotes da mesma quadra, é propriedade de um 

comerciante local. Hoje, estão todos vagos, sem edificações. 
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Figura 30 - Bairro Vale do Sol, Nova Lima / MG 

 

fonte: adaptado de GoogleEarth 

 

Figura 31 - Vista nordeste a partir do terreno 

 

fonte: Arquivo do autor 
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Figura 32 - Levantamento Planialtimétrico do terreno 

 

fonte: Levantamento e imagens elaborados pelo autor 
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Dados do terreno, necessários para a elaboração e aprovação dos projetos foram 

obtidos em levantamento planialtimétrico elaborado pelo autor, exposto na (FIG. 32). Neste 

levantamento as cotas altimétricas estão indicadas em relação ao nível do mar. 

Nas condições topográficas atuais, o terreno apresenta um desnível longitudinal, entre 

a frente e os fundos do terreno, de aproximadamente 6 m em relação ao nível da rua, variando 

da cota altimétrica de 1338 metros à cota 1332 metros. O eixo longitudinal do terreno está na 

direção SO-NE. 

3.1.3 Legislação de uso e ocupação do solo 

O Plano Diretor de Nova Lima, Lei Municipal 2007/07, define a ocupação do bairro 

Vale do Sol como predominantemente residencial unifamiliar (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE NOVA LIMA, 2007). O QUADRO 3 apresenta os seguintes parâmetros urbanísticos para 

o lote 20 quadra 9, de acordo com a informação básica obtida junto à prefeitura: 

 

Quadro 3 - Parâmetros Urbanísticos - Vale do Sol 

 

fonte: adaptado de (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, 2007) 

 

3.2 Programa de necessidades 

Apoiado na revisão bibliográfica e na observação das demandas de mercado de casas 

no bairro em questão, foi elaborado o programa de necessidades. Para que fosse possível uma 

avaliação precisa e comparativa, a proposição programática dos dois projetos foi baseada em 

uma mesma demanda espacial, com o mesmo número de cômodos, os mesmos usos, o mesmo 

tipo de usuário e a mesma área construída. 

O QUADRO 4 relaciona as áreas que conformarão os dois projetos. A distinção entre 

área líquida e área bruta, além de ser considerada para efeito de cálculo do coeficiente de 

aproveitamento e da taxa de ocupação admitidos pela legislação, serve também para organizar 
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os orçamentos, considerando que os custos de construção de cada uma dessas áreas são 

diferentes. 

 

Quadro 4 - Programa de necessidades 

 

 fonte: dados organizados pelo autor 

 

A definição desse programa permitiu maior controle do processo de projeto. Para 

obtenção de dados para a análise comparativa nos quesitos custo de construção e retorno 

financeiro, assim como quanto aos processos de projeto, atribuíram-se aos objetos de estudo 

as características de empreendimentos de pequeno porte voltados para o mercado imobiliário 

local. 

3.3 Projetos 

Os dois projetos arquitetônicos apresentados neste capítulo foram desenvolvidos pelo 

autor deste trabalho como objetos de pesquisa da presente investigação. Para a aplicação na 

prática projetual dos conceitos teóricos, os dois projetos foram organizados como simulações 
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de situações reais. Nesse sentido, e especificamente para assegurar o aporte de informações 

técnicas sobre estruturas e instalações, formou-se uma pequena equipe multidisciplinar, sob a 

coordenação do arquiteto, autor deste trabalho. As etapas do processo projetual foram 

acompanhadas desde o princípio por um engenheiro civil, para o projeto de estruturas 

metálicas, e contaram com a assessoria de outros engenheiros, especializados em projetos de 

instalações prediais, de modo a evitar a ocorrência de incompatibilidades entre os diversos 

projetos. 

Na concepção arquitetônica, cada um dos projetos observa as características de 

transmissão de cargas ao solo inerentes a cada um dos sistemas estruturais empregados. 

No caso do sistema em perfis laminados as cargas chegam ao solo de forma pontual. 

As condições geológicas do terreno indicam a possibilidade de uso de fundações rasas ou 

superficiais, utilizando blocos ou sapatas isoladas. Dessa forma é possível implantar a 

construção com movimentação de terra mínima, concentrando os pontos de fundação nos 

apoios dos pilares. 

Já na construção em Light Steel Framing, as superfícies portantes transmitem as 

cargas de forma linear para a fundação, sendo compatível com fundações rasas ou 

superficiais, como radiers ou sapatas corridas, fazendo com que o corpo da edificação 

apresente maior área de contato com o solo e demandando maiores escavações. 

A discussão estabelecida não se resume à questão do custo final de cada solução, mas 

aborda também a análise do modo como os sistemas estruturais metálicos devem ser 

incorporados à edificação. O resultado formal dos projetos surge como resposta às 

características de descarregamento próprias de cada sistema. 

3.3.1 Projeto 1 - Sistema estrutural: perfis laminados, pórticos rígidos contraventados 

e vigamento misto 

O Projeto 1 foi organizado a partir da utilização de lajes suspensas suportadas pela 

estrutura metálica de perfis laminados, diminuindo a área de projeção das fundações. Como 

método de estabilização optou-se por fazer contraventamentos no pórtico externo adjacente à 

circulação vertical do projeto e ao volume da torre d'água. Um corte esquemático apresenta a 

estratégia de implantação da casa no terreno em declive, evitando-se grandes movimentações 

de terra e a construção de arrimos (FIG. 33). O reflexo dessa decisão inicial de projeto será 

objeto de análise, quando considerado o impacto no custo final da obra. 
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A proposta sugerida, para o projeto obter melhores resultados, no quesito 

industrialização da construção, foi a estruturação pela malha ortogonal de base 600 mm 

conforme (FIG. 34). 

 

Figura 33 - Corte esquemático 

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 
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Figura 34 - Projeto estruturado sobre malha de base 600 mm 

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 

 

A configuração do edifício, em três pavimentos, definiu área de projeção 

relativamente pequena em relação ao terreno. No nível do subsolo (cota 1335,50) estão a 

garagem e a área de serviço. O primeiro pavimento, situado ao nível da rua (cota 1338,50), 

comporta a área social da moradia, abrigando a sala de jantar integrada com a cozinha, sala de 

estar com pé-direito duplo, um banheiro social e um quarto/escritório. No segundo pavimento 

(cota 1341,50) localiza-se a área íntima da casa, com duas suítes, uma composta por quarto, 

closet e banheiro, outra composta por quarto e banheiro. 

Outro fator importante para a concepção do projeto foi a orientação solar (FIG. 35), 

tanto em relação às aberturas quanto ao posicionamento da cobertura, voltada para noroeste e 

viabilizando a instalação de sistemas solares com melhor aproveitamento, para aquecimento 

de água e geração de energia elétrica.  
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Figura 35 - Planta de Situação 

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 
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Figura 36 - Plantas dos pavimento 

 

fonte: Imagens elaboradas pelo autor 
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Figura 37 - Perspectiva 

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 
 

 

Figura 38 - Foto inserção - Fachada noroeste 

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 
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Figura 39 - Foto inserção - Fachada sudeste 

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 

 

A definição do sistema estrutural a ser utilizado seguiu a metodologia proposta pelo 

manual Viabilidade Econômica da série de manuais para construção metálica do CBCA 

(PINHO e PENNA, 2008). Considerando as particularidades do projeto, são propostas duas 

planilhas interativas para escolha e configuração do sistema estrutural mais adequado. 

A planilha Escolha do sistema estrutural (TAB. 2) auxilia na definição da estrutura 

considerando 20 características importantes para a obra, atribuindo peso e nota para essas 

características, e comparando três diferentes sistemas: perfis laminados de aço, concreto 

armado e light steel framing. O sistema que obtém a melhor pontuação tende a assegurar 

melhores resultados para o projeto analisado, segundo a metodologia do manual de 

viabilidade (PINHO e PENNA, 2008).  

Para a configuração do sistema construtivo, o trabalho de Pinho e Penna propõe a 

planilha Configuração do sistema em aço (TAB. 3), que define características e as compara 

pela metodologia de peso x nota, evidenciando quais os elementos - para estabilidade 

horizontal, tipo de laje, tipo de vedações internas e externas - são os mais adequados para 

comporem o sistema. 
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Tabela 2 - Escolha do sistema estrutural 

 

fonte: adaptado de (PINHO e PENNA, 2008) 

 

Tabela 3 - Configuração do sistema em aço 

 

fonte: adaptado de (PINHO e PENNA, 2008) 

 

Com base na análise das planilhas, o pré-dimensionamento e o detalhamento da 

estrutura foram definidos considerando-se a interface entre projeto estrutural e arquitetônico. 
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 Com a utilização do software SAP2000 o engenheiro calculista13 fez o lançamento 

estrutural detalhando as conexões rígidas e rotuladas. A análise estrutural do Projeto 1 foi 

feita segundo os eixos longitudinais e transversais propostos para o alinhamento das peças 

estruturais (FIG. 40). 

Figura 40 - Projeto estrutural - eixos e pré-dimensionamento dos perfis 

 

fonte: elaborado por Heide Frances Batista 

                                                 
13 O engenheiro civil Heide Frances Batista, profissional que atua no ramo da construção metálica, colaborou 
como consultor na elaboração do Projeto 1. A opção por usar perfis laminados, justificada pela disponibilidade 
desse material no mercado e por fatores ligados à fabricação, foi proposta e defendida por esse consultor técnico. 
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Para os perfis laminados foi especificado o aço ASTM-A572-Grau 50, para as chapas 

e cantoneiras de ligação o aço ASTM-A36 e para os parafusos o aço ASTM-A325. Para a 

fundação, devido à boa resistência do solo da região, foram indicados tubulões independentes. 

As conexões com os pilares foram resolvidas por meio de placas de base e parafusos de barra 

roscada chumbada (FIG. 41). 

 

Figura 41 - Projeto estrutural - detalhe fundação 

 

fonte: elaborado por Heide Frances Batista 

 

As ligações entre viga e viga (FIG. 42) e entre pilar e viga (FIG. 43) foram resolvidas 

por cantoneiras e parafusos, que, ao reduzir ao mínimo os procedimentos de solda no canteiro, 

propicia um processo construtivo mais preciso e mais simples, facilitando os trabalhos de 

montagem. Já os contraventamentos deverão ser aparafusados a chapas de ligação (gussets) 

soldadas na mesa das vigas e na alma dos pilares (FIG. 44). 
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Figura 42 - Projeto estrutural - detalhe de ligação 

 

fonte: elaborado por Heide Frances Batista 

 

Figura 43 - Projeto estrutural - detalhes ligações 

 

fonte: elaborado por Heide Frances Batista 
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Figura 44 - Projeto estrutural - detalhes de ligações 

 

fonte: elaborado por Heide Frances Batista 

A proposta estrutural considerou a utilização de vigamento misto e laje tipo steel deck, 

vinculada às vigas por meio de conectores de cisalhamento (FIG. 45). O uso de vigas mistas e 

do steel deck acarretou significativa redução de peso da estrutura em relação à solução mais 

comum na construção de residências unifamiliares, ou seja, o concreto armado. A estimativa 

de massa prevista no projeto estrutural é 12.500 kg, em média aproximadamente 51 kg/m² de 
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área construída. Outra vantagem significativa da utilização desse tipo de laje é a eliminação 

de fôrmas. 

 

Figura 45 - Detalhe viga mista / laje steel deck 

 

fonte: (DIAS, 1997) 

 

Como sistema de fechamento vertical externo, devido às inúmeras vantagens de 

utilização, fez-se opção pelo sistema EFIS14, ilustrado na (FIG. 46) 

                                                 
14 O sistema EIFS (Exterior Insolation and Finish System) é um revestimento da pele externa do edifício, 
composto por várias camadas de diferentes materiais, eliminando a ocorrência de uma patologia muito 
característica dos revestimentos por placas, o mapeamento das juntas. 
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Figura 46 -  Sistema de fechamento externo EIFS (Exterior Insulation and Finish System) 

 

fonte: Disponível em: http://futureng.com/eifs acesso em 18 de setembro de 2016 

 

A cobertura consiste em telhado de telhas metálicas, tipo sanduíche, suportadas por 

tesouras e terças executados em perfis leves de aço galvanizado - light steel frame, embutido 

em platibanda, conforme o detalhe ilustrado na (FIG. 47). Os rufos e calhas também são 

compostos de chapas galvanizadas dobradas. 

Com pequena declividade, entre 10 a 15 %, esse tipo de cobertura é bastante leve, 

aliviando as cargas permanentes da estrutura. 
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Figura 47 - Detalhe cobertura 

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 

 

3.3.1.1  Processo de projeto - Projeto 1 

O processo para elaboração do projeto 1 foi organizado a partir da definição prévia da 

utilização de estrutura em perfis laminados de seção aberta, escolhidos por recomendação do 

engenheiro consultor. A concepção arquitetônica orientou-se pela lógica de descarregamento 

desse sistema, ou seja, as cargas horizontais são encaminhadas pelas lajes e vigas até os 

pilares, que por sua vez transmitem os esforços verticalmente para as fundações de forma 

pontual. 

Analisando os estudos preliminares elaborados pelo arquiteto, autor deste trabalho, o 

engenheiro de estruturas, apoiado em sua prática profissional, indicou os tipos de perfis e de 

conexões mais apropriados para o projeto. Considerou-se a disponibilidade dos perfis 

laminados no mercado, as condições de fabricação dos elementos construtivos e as condições 

de transporte desses elementos até o canteiro de obras. 

O diálogo multidisciplinar entre arquiteto e engenheiro, na etapa inicial de projeto, 

influenciou também na definição do sistema de estabilização horizontal, em 

contraventamentos de perfis metálicos laminados.  
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Definidas essas premissas estruturais, foi possível escolher os subsistemas que 

poderiam ser incorporados, tendo em vista a intenção básica de aproximar os procedimentos 

de obra às práticas que a construção metálica demanda como construção industrializada. 

A estratégia de projeto utilizada para obter melhor ajuste entre os elementos 

construtivos implicou a adoção da malha ortogonal de base 600 mm, aplicada em três 

dimensões, que, como dito anteriormente, amplia a condição de compatibilidade entre estes. 

Como todos os subsistemas são de origem industrial, a base modular proposta tende a 

racionalizar a construção evitando o desperdício de material. 

Com o anteprojeto desenvolvido, seguiu-se a elaboração dos projetos complementares. 

Estes, devidamente compatibilizados com projeto arquitetônico, serviram de base consistente 

para a realização, por parte do arquiteto, do projeto executivo. A compatibilização é também 

muito importante para o planejamento da fabricação das peças estruturais. É por meio do 

cruzamento das informações dos projetos que os desenhos de fabricação são desenvolvidos, 

considerando tanto os detalhamentos das conexões dos perfis metálicos quanto os conflitos e 

interferências entre subsistemas, prevendo-se assim as furações e os cortes necessários, a 

serem executados em ambiente industrial. 

O processo de construção do Projeto 1 foi organizado em seis passos (FIG. 48) e (FIG. 

49). Enquanto o terreno for preparado e as fundações forem executadas, serão feitos em 

fábrica os cortes, as furações e outras preparações nos perfis. Identificadas e devidamente 

numeradas, as peças serão transportadas para a obra, em condições que permitirão seu 

reconhecimento e sua montagem em canteiro. Com pilares e vigas montados, o próximo passo 

será a montagem e a concretagem das lajes. Evidentemente, a execução dos sistemas 

complementares, como o elétrico e o hidrossanitário, têm o início vinculado às etapas 

preliminares e estarão distribuídas ao longo de todo o tempo de obra. Estando as lajes prontas, 

será feita a execução dos fechamentos verticais, da cobertura e da construção do volume da 

caixa d'água. Ao final, serão instaladas as esquadrias e executados os acabamentos finais. 
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Figura 48 - Seqüência de montagem da obra (parte 1, a-c) 
 

(a) Preparação do terreno + execução das fundações 

 

 

(b) Montagem da estrutura 

 

 

(c) Execução das lajes 

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 
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Figura 49 - Seqüência de montagem da obra (parte 2, d-f) 
 

(d) Execução dos fechamentos verticais 

 

(e) Execução da cobertura + torre d'água 

 

(f) Esquadrias + acabamentos 

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 
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3.3.2 Projeto 2 - Sistema estrutural: Light Steel Frame  

A estratégia de concepção do Projeto 2, baseada nas características de 

descarregamento do sistema Light Steel Framing, foi a distribuição do programa em meios 

níveis, assentando a construção com maior superfície de contato entre o volume e o terreno 

(FIG. 50). A tecnologia construtiva de LSF transmite as cargas para o solo por meio das 

superfícies portantes (paredes) de forma linear, normalmente montadas sobre fundações do 

tipo radier ou sapata corrida 15. 

Por ser muito leve, a estrutura de LSF e os componentes de fechamento exigem bem 
menos da fundação do que outras construções. No entanto, como a estrutura distribui 
a carga uniformemente ao longo dos painéis estruturais, a fundação deverá ser 
contínua suportando os painéis em toda a sua extensão. (SANTIAGO, FREITAS e 
CRASTO, 2012, p. 26) 

Figura 50 - Corte esquemático 

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 

 

Para adequação ao sistema construtivo LSF, optou-se pela malha reticulada de 1200 

mm. (FIG. 51)  

[...] Para projetos com LSF pode ser empregada uma malha ou reticulado plano de 
1200 mm x 1200 mm, uma vez que no estudo preliminar, o arquiteto não tem ainda 
a informação precisa se a modulação estrutural será de 400 ou 600 mm. Portanto, 
quando se usa essa malha que é múltipla tanto de 400 como 600 mm, permite-se que 
posteriormente o projeto seja adequado a qualquer das opções determinadas pelo 
projeto estrutural. [...] (CRASTO, 2005, p. 208) 

                                                 
15 A sapata corrida é um tipo de fundação apropriada para sistemas de paredes portantes. Composta por 

valas rasas preenchidas por vigas armadas, normalmente executadas em alvenaria de blocos de concreto cheios. 

(SANTIAGO, FREITAS e CRASTO, 2012, p. 27) 
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Figura 51 - Projeto estruturado sobre malha de base 1200 mm 

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 

 

A implantação no terreno seguiu os mesmos princípios do projeto 1, observando a 

orientação solar para a definição das aberturas e implantação de sistemas solares de 

aquecimento de água e geração de energia elétrica.(FIG. 52) 

 

Figura 52 - Planta de situação 

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 
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O nível 1336,50 comporta a garagem, sala de estar, banheiro social e quarto/escritório. 

No nível intermediário (1338,00) estão a cozinha, a área de serviço e a sala de jantar. O 

pavimento íntimo, com duas suítes situa-se no nível 1339,50. O volume central resolve as 

demandas de circulação vertical e torre d'água.  

 

Figura 53 - Plantas dos pavimentos 

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 
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Figura 54 - Foto inserção - Fachada noroeste 

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 

 

Figura 55 - Foto inserção - Fachada sudeste 

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 

 

A projeção do segundo pavimento sobre o primeiro define a garagem da casa, em 

volume que avança além dos limites da estrutura portante em LSF. Optou-se por uma 

estrutura independente, aporticada, de perfis leves de aço, que liberasse a área de 

estacionamento e ao mesmo tempo fornecesse apoio a uma parte do pavimento superior. Essa 

estrutura auxiliar ao sistema LSF, composta por pilares e vigas de perfil caixa (duplo U 

enrijecido) trabalha em conjunção com o sistema construtivo, evitando a utilização de 
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elementos muito robustos, que seriam necessários caso a opção fosse por deixar o volume em 

balanço (FIG. 56). 

 

Figura 56 - Estrutura auxiliar - perspectiva e detalhe perfil caixa 

 

 

fonte: adaptado de http://perfinaco.com.br, acesso em 02 de outubro de 2016 
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Assim como no Projeto 1, seguindo a metodologia proposta, o Projeto 2 foi analisado 

isoladamente pelas planilhas de Escolha do sistema estrutural e Configuração do sistema em 

aço disponibilizadas pelo manual Viabilidade Econômica. (PINHO e PENNA, 2008) 

As análise para o Projeto 2 estão representadas nas (TAB. 4) e (TAB. 5). 

Tabela 4 - Escolha do sistema estrutural 

 

fonte: adaptado de (PINHO e PENNA, 2008) 
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Tabela 5 - Configuração do sistema em aço 

 

fonte: adaptado de (PINHO e PENNA, 2008) 

 

Propôs-se que a fundação seja composta de blocos de concreto preenchidos e ferragem 

de distribuição conformando o baldrame ou sapata corrida conforme (FIG. 57) 

 

Figura 57 - Detalhe fundação tipo baldrame ou sapata corrida 

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 

 

Os espaçamentos entre montantes foram definidos em 400mm para as superfícies 

portantes e em 600 mm para as divisórias internas, que não recebem carga. Daí a utilização da 
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malha de projeto de 1200 mm, seguindo os parâmetros recomendados para execução de obras 

em LSF, como citado anteriormente (FIG. 58) e (FIG. 59). 

 

Figura 58 - Detalhe típico painel com abertura LSF 

 

fonte: (SANTIAGO, FREITAS e CRASTO, 2012) 
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Figura 59 - Detalhe distribuição de cargas 

 

fonte: (SANTIAGO, FREITAS e CRASTO, 2012) 

 

Como superfície horizontal mais adequada para o LSF, optou-se pela laje seca (FIG. 

60). Além da compatibilidade máxima com o sistema construtivo, esse tipo de laje facilita a 

interface com os subsistemas, permitindo a passagem de tubulações e fácil acesso para 

manutenção. 
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Figura 60 - Detalhe laje seca 

 

fonte: (SANTIAGO, FREITAS e CRASTO, 2012) 

 

A observação de algumas construções em LSF cujo fechamento externo foi executado 

em placas cimentícias expõe uma patologia comum nesse tipo de revestimento e por vezes 

presente também em construções com fechamento em OSB com manta impermeabilizante. 

Trata-se do mapeamento, fenômeno que decalca o posicionamento das placas, normalmente 

com juntas desencontradas, sobre o revestimento final, produzindo um efeito indesejado. Por 

esse motivo a opção de revestimento externo segue a definição do Projeto 1, o sistema EIFS 

(FIG. 46). 

O sistema de cobertura, assim como no Projeto 1, embutido em platibanda, também 

conformado pelo sistema LSF, é composto por tesouras simples, terças e telhas metálicas tipo 

sanduíche, além de calhas e rufos em chapa galvanizada dobrada (FIG. 47). 

3.3.2.1  Processo de projeto - Projeto 2 

O processo de elaboração do Projeto 2 considerou, além das características próprias de 

descarregamento do sistema LSF, com distribuição de cargas sobre as fundações feita de 

forma linear e contínua, a recomendação do fabricante para ser adotado o sistema conhecido 

como construção painelizada. Deste modo os painéis estruturados seriam produzidos em 

fábrica, embalados e enviados prontos ao canteiro de obras, onde seriam montados 

configurando a estrutura e os fechamentos verticais e horizontais da edificação. 

A opção pela construção painelizada foi compatível com os prazos estimados para a 

execução da fundação, maiores que os estimados para o Projeto 1, uma vez que as fundações 
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superficiais contínuas (como radiers ou sapatas contínuas) demandam mais tempo de obra 

que as fundações rasas do tipo bloco ou sapata. A construção painelizada também permite 

realizar simultaneamente várias atividades de obra. Assim, enquanto no canteiro são 

executadas as fundações, na fábrica são produzidos os painéis estruturais e a estrutura 

auxiliar, que serão despachados para o canteiro assim que o embasamento estiver concluído. 

Na construção em LSF, desde o início da obra, é preciso dar atenção especial às 

instalações elétricas e hidrossanitárias, para se evitar retrabalhos ou adaptações indesejáveis. 

A instalação desses subsistemas também estará presente por todo o período da construção. 

Como sistema construtivo fechado, o LSF permite diversas configurações espaciais. 

Como se trata de uma estrutura envelopada, totalmente revestida, o sistema estrutural da 

construção em LSF não fica aparente, interna ou externamente, ao contrário do que muitas 

vezes ocorre nas construções estruturadas com perfis pesados de aço. Portanto, a forma da 

construção em LSF não revela o sistema estrutural. Desse modo, diferentemente do Projeto 1, 

o Projeto 2 apresentou aparência mais próxima aos padrões arquitetônicos comuns nas 

residências unifamiliares contemporâneas no Brasil. 

O processo de construção do Projeto 2 foi organizado em seis passos (FIG. 61) e (FIG. 

62). A sequência de montagem in loco inicia com a preparação do terreno e a execução do 

baldrame, seguido pela conexão da estrutura auxiliar e dos painéis estruturais em ordem 

ascendente do primeiro ao terceiro nível e à torre d'água. Por trabalharem conjuntamente com 

os painéis verticais, fazendo o papel de diafragmas de travamento, as lajes secas são montadas 

assim que o perímetro portante esteja de pé. Com a estrutura devidamente montada procedem-

se os fechamentos verticais internos e externos. Por fim executam-se as coberturas, instalam-

se as esquadrias e são realizados os arremates e acabamentos finais. 
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Figura 61 - Sequência de montagem LSF (parte 1, a - c) 
(a) Preparação do terreno e execução do baldrame 

 

(b) Execução da estrutura auxiliar  + LSF 1º nível  

 

(c) Execução da laje + LSF 2º nível 

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 
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Figura 62 - Sequência de montagem LSF (parte 2, d - f) 
(d) Execução LSF 3º nível + LSF torre + instalações  

 

(e) Execução fechamentos verticais  

 

 

(f) Execução coberturas + esquadrias + acabamentos  

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesse capítulo são expostos e discutidos os resultados gerados por essa pesquisa. Sob 

a ótica da arquitetura são analisados os processos de projeto e a viabilidade econômica dos 

empreendimentos. 

Destaca-se aqui também a flexibilidade das duas soluções de projeto, premissa que 

orientou as propostas. O caráter de empreendimento imobiliário exige versatilidade de usos 

para o produto final, o que possivelmente amplia a liquidez e a velocidade de venda. 

4.1 A concepção arquitetônica: projetar sob a ótica dos sistemas construtivos 

A discussão estabelecida por esse estudo tem como foco principal a análise de dois 

processos de projeto, que apresentaram contornos próprios em decorrência da aplicação de 

distintos sistemas construtivos metálicos.  

Durante a fase de elaboração dos projetos, observou-se que o projeto em perfis 

laminados demandou do arquiteto maior esforço de detalhamento que o projeto em LSF. 

Provavelmente, isso decorreu do fato de a construção em perfis laminados não ser 

necessariamente um sistema construtivo fechado, diferentemente do LSF. O processo de 

projeto em LSF, por sua vez, mostrou-se diretamente dependente das opções disponíveis no 

mercado, oferecidas por fabricantes de perfis e painéis específicos para esse tipo de 

construção, demandando, assim, menor esforço de detalhamento por parte do arquiteto. 

Ao consultar empresas especializadas em ambos os sistemas construtivos (perfis 

laminados e LSF) foi possível perceber que a atuação dessas firmas frequentemente consiste 

em adaptar projetos, que inicialmente não têm definidos o sistema estrutural. Segundo relato 

dos profissionais consultados, as situações em que recebem projetos concebidos sob a ótica de 

um sistema estrutural são raras, em especial quando se trata de projetos de residências 

unifamiliares. Essa percepção é relevante, considerando que uma concepção arquitetônica está 

sujeita a interferências indesejáveis quando não contempla o sistema estrutural e, também, 

outros sistemas construtivos. Como já mencionado no Capítulo 2, conhecendo-se o 

comportamento dos diferentes sistemas é possível tirar proveito das características específicas 

de cada um. Em especial, a definição prévia da estrutura, na fase inicial do processo de 

projeto, permite a utilização de coordenação modular adequada, maximizando a 

compatibilização dos elementos componentes das construções. 
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A metodologia de análise dos dois projetos propostos, por meio da sistematização e 

análise dos processos de projeto e estudos orçamentários, considerou as planilhas e gráficos 

propostos pelo manual Viabilidade Econômica, do CBCA, que permitem "[...] comparar o 

resultado entre obras estudadas em aço, comparativamente com obras em concreto armado, 

considerando as particularidades entre os sistemas construtivos." (PINHO e PENNA, 2008). 

Considerou, também, indicadores de valores de mercado e orçamentos fornecidos por 

profissionais familiarizados com construções metálicas. 

A coordenação de projetos é um instrumento para se materializar a obra da maneira 

mais eficiente possível, usando os recursos disponíveis com racionalidade. Sob esse ponto de 

vista, a concepção inicial deixa de ser um arranjo fechado, de caráter autoral, e  passa a ser um 

ponto de partida para um trabalho multidisciplinar, a ser coordenado pelo profissional que 

estiver mais capacitado a liderar a interação entre os vários especialistas. 

Os dois projetos foram elaborados e organizados conforme uma estrutura processual 

comum, representada esquematicamente na (FIG. 63), abaixo. 

Inicialmente o empreendimento foi configurado, com a elaboração do programa de 

necessidades e a escolha do terreno. A partir dessas definições, e com o sistema estrutural 

escolhido, procedeu-se a concepção arquitetônica. Por meio da interação entre arquiteto e 

equipe de projetos buscou-se evitar as incompatibilidades entre os subsistemas e reduzir ao 

mínimo as inconsistências eventualmente detectadas. Embasado em trabalho multidisciplinar, 

o anteprojeto forneceu informações consistentes para a elaboração dos projetos específicos.  

A articulação dos projetos complementares, estrutural, elétrico e hidrossanitário, no 

caso de estrutura metálica, permitirá a elaboração do projeto de fabricação, destinado à 

produção em ambiente industrial. Dessa forma, as peças estruturais deverão seguir para a obra 

com as devidas furações e adaptações nos pontos de interseção e/ou conflito entre os 

subsistemas. Todos os projetos deverão ser compatibilizados e sintetizados no projeto 

executivo, conformando documentação que contemple todos os detalhes e especificidades 

inerentes à obra. 
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Figura 63 - Organização do processo de projeto 

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 

 

Após a configuração do empreendimento a ser pesquisado, foram elaborados os 

anteprojetos que forneceram os dados suficientes para a realização do estudo de viabilidade 

(FIG. 64). 
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Figura 64 - Etapas para elaboração do estudo de viabilidade 

 

fonte: Imagem elaborada pelo autor 

 

4.2  Análise do processo de projeto - Projeto 1 

A estratégia de concepção, baseada nas características de descarregamento do sistema 

de perfis laminados e na condição topográfica do terreno, foi a suspensão da construção. Com 

a distribuição das cargas direcionada para os pilares, foi possível reduzir a área de projeção 

das fundações e a movimentação de terra para a implantação da obra. 

Uma das vantagens mais exaltadas das construções metálicas é a racionalização do 

processo construtivo. Porém, essa racionalização só ocorre plenamente em processos 

projetuais nos quais a concepção arquitetônica prevê o sistema construtivo e o projeto é 

elaborado considerando as particularidades desse sistema. 

Os perfis laminados são produzidos seguindo processos industriais caracterizados pelo 

rigor e precisão técnica. Portanto, o processo construtivo que utiliza esse tipo de estrutura 

deve seguir o mesmo rigor de produção, com o emprego de subsistemas compatíveis com 

essas características. 

Esse sistema construtivo, por não ser sistema de produção fechado, é a composição de 

vários subsistemas de construção, industrializados ou não, que devem ser compatibilizados 
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entre si. A coordenação modular é fundamental para ajustar os sistemas estruturais, de 

fechamentos e complementares. A malha reticulada de 600mm, adotada para concepção desse 

projeto permitiu a adequação de todos os elementos de origem industrializada para 

conformarem um sistema construtivo próprio. 

Com o anteprojeto definido, foi possível verificar os benefícios proporcionados pela 

utilização do aço. A possibilidade de se configurar vãos relativamente grandes permitiu criar 

pavimentos livres e possibilitar arranjos de planta flexíveis, aumentando a condição de 

flexibilidade dos espaços internos, delimitados por divisórias tipo drywall. Esse tipo de 

fechamento interno também favorece a flexibilização dos espaços por permitir o 

remanejamento das instalações sem a necessidade de grandes intervenções, o que 

consequentemente reduz a produção de resíduos.(FIG. 65) e (FIG. 66). 

Ao configurar o sistema de estabilização a ser adotado, juntamente com o engenheiro 

calculista, foi inicialmente cogitado usar um núcleo rígido para estabilizar a estrutura. Esse 

núcleo foi pensado como um volume em concreto armado, abrigando circulação vertical e 

reservatórios de água. Essa proposta foi descartada, por aumentar custos e prazos de 

construção. Para enrijecer a estrutura, optou-se, então, por utilizar contraventamentos em aço 

na fachada sudeste, evitando o uso extensivo de concreto armado, simplificando a construção 

e maximizando o caráter industrializado do processo construtivo. 

No que diz respeito à estética, a opção foi também tirar partido do sistema estrutural, 

mantendo os elementos, contraventamentos, pilares e vigas, aparentes nas fachadas. A 

exposição da estrutura justifica-se pela caracterização da solução construtiva como parte 

expressiva da composição volumétrica.  

A princípio, o revestimento de uma estrutura de perfis abertos pode representar 

melhores condições de proteção contra intempéries e incêndio16, além de apresentar um 

aspecto mais convencional, compatível com os padrões mais recorrentes da arquitetura 

residencial. Nesse sentido, o Projeto 1 deixa evidente a solução estrutural empregada, 

conferindo ao edifício uma aparência particular, distinta da que comumente se observa em 

residências unifamiliares. Esse apelo visual tende a conquistar a parcela de consumidores que 

estão dispostos a renunciar a valores impostos como ideais pelo mercado imobiliário. Além 

disso, ao manter a estrutura aparente nesse Projeto 1 reforça-se a idéia da concepção sob a 

ótica estrutural, entendendo como indissociáveis a estrutura e a forma arquitetônica. 
                                                 
16 As soluções estruturais aparentes precisam de tratamentos de proteção e manutenção específicos contra 
intempéries e incêndio. Existem inúmeros produtos químicos  para esses tratamentos. 
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.Figura 65 - Variações do leiaute Projeto 1 - plantas N 1335,50 

 

fonte: Imagens elaboradas pelo autor 
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Figura 66 Variações do leiaute Projeto 1 - plantas N 1341,50 

 

fonte: Imagens elaboradas pelo autor 
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4.3 Análise do processo de projeto - Projeto 2 

A proposta de implantação para o projeto 2, seguindo a lógica de descarregamento do 

sistema estrutural Light Steel Framing, considerou um volume edificado com maior área de 

contato com o terreno, criando superfícies dispostas em meios níveis. 

Assim como no Projeto 1, as características estruturais do sistema contribuíram para a 

organização da demanda espacial de modo a configurar o resultado formal. Apesar de atender 

ao mesmo programa de necessidades e de áreas construídas iguais, os projetos demonstram a 

conveniência de se adotar soluções arquitetônicas distintas conforme o sistema construtivo 

escolhido. 

O LSF consiste em um sistema construtivo fechado, com detalhamentos padronizados, 

o que não significa necessariamente a limitação das possibilidades de projeto. O sistema é 

muito versátil em termos de composição formal, possibilitando enorme gama de combinações 

entre seus elementos, o que oferece grande liberdade para a criação das composições 

espaciais. Outra vantagem destacada desse sistema é a compatibilidade da estrutura com os 

demais subsistemas. Em especial, as instalações elétricas são favorecidas, já que as peças 

estruturais possuem perfurações para a passagem de tubulações, promovendo uma interface 

mais racionalizada, inclusive para os trabalhos de manutenção. 

Por recomendação de profissionais especializados em estruturas de perfis leves e do 

material referencial para LSF no Brasil - (SANTIAGO, FREITAS e CRASTO, 2012) e 

(RODRIGUES e CALDAS, 2016) - foi adotada uma malha ortogonal de 1200 mm, ainda na 

fase de concepção inicial. Essa malha favorece a compatibilização das partes do sistema, 

comportando tanto o espaçamento de 400 mm, para os montantes nos painéis estruturais, 

quanto o de 600 mm, para os painéis não estruturais. Desta forma amplia-se a condição de 

flexibilidade espacial e também é possível reduzir significativamente o desperdício de 

materiais, pois se evitam cortes desnecessários. (FIG. 67) e (FIG. 68) 
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Figura 67 - Variações do leiaute Projeto 2 - plantas N 1336,50 e 1338,00 

 

fonte: Imagens elaboradas pelo autor 
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Figura 68 - Variações do leiaute Projeto 2 - plantas N 1339,50 

 

fonte: Imagens elaboradas pelo autor 
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4.4 Estudos de Viabilidade 

Os estudos de viabilidade foram desenvolvidos no sentido de verificar a pertinência da 

utilização do aço em residências. Como referencial técnico seguiu-se a metodologia proposta 

pelo manual Viabilidade Econômica do CBCA (PINHO e PENNA, 2008), que permite a 

comparação do desempenho econômico enquanto empreendimento voltado para fins de 

comercialização, confrontando sistemas estruturais em aço com sistemas estruturais em 

concreto armado. Essa metodologia atende satisfatoriamente aos propósitos dessa pesquisa 

por ser reconhecida e testada e por contar com o aval do CBCA, além de proporcionar a 

comparação entre as obras idealizadas com diferentes sistemas construtivos metálicos, ao 

definir como referencial comum o concreto armado. 

Os dados obtidos, com a alimentação das planilhas disponibilizadas, foram 

importantes não só pela possibilidade de checar aspectos econômicos relativos a 

empreendimentos que envolvem construções metálicas, mas também por fornecerem a divisão 

dos custos das etapas da obra permitindo, consequentemente, favorecer a organização do 

cronograma das atividades. Como o próprio trabalho de referência afirma, a redução do tempo 

de construção é um dos principais fatores que tornam o aço competitivo em relação ao 

concreto armado. 

É importante frisar que os dados inseridos nas planilhas foram obtidos apenas após os 

dois anteprojetos estarem finalizados, com condições de fornecerem informações precisas em 

relação às áreas líquidas e bruta dos projetos, particularidades quanto ao sistema construtivo, 

tipos de fundação e acabamentos.  

Além disso, ambos os projetos foram também orçados separadamente por empresas 

que atuam no ramo das construções metálicas. Esses orçamentos serviram de referência de 

custo para cruzamento de dados com os resultados obtidos com as planilhas do CBCA, que 

são apoiadas em indicadores de mercado. 

4.4.1 Análise do estudo de viabilidade - Projeto 1 

As análises  de viabilidade econômica para o Projeto 1 estão apresentadas a seguir. Os 

dados foram organizados e trabalhados por meio das planilhas em formato eletrônico do 

manual Viabilidade Econômica do CBCA. Os dados editáveis, destacados em azul abaixo na 
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(TAB. 6), foram levantados em consultas ao CUB / m² do Sinduscon-MG17, à composição de 

custos fornecida pela revista Informador das Construções e ao orçamento específico do 

projeto, que definiu o peso total da estrutura e os detalhes do sistema construtivo e fundação.  

                                                 
17 O Custo Unitário Básico das construções (CUB/m²) apresenta a composição dos custos das construções por 
metro quadrado de área construída, levando em consideração a tipologia do projeto e o padrão de acabamento. 
Esses valores são indicadores de mercado e não representam o custo global de uma construção, pelo fato de 
excluírem do cálculo diversos custos que não podem ser estimados por apresentarem características muito 
particulares. Os valores são calculados de acordo com a NBR 12721 (ABNT, 2006) e Lei Federal nº 4591, de 16 
de dezembro de 1964 (BRASIL, 1964). Mensalmente, o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de 
Minas Gerais (Sinduscon-MG) atualiza e publica as tabelas de valores do CUB/m². 
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Tabela 6 - Planilha viabilidade - Projeto 1 

 

fonte:  adaptado de (PINHO e PENNA, 2008) 
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As análises financeiras demonstram que o empreendimento em perfis laminados de 

aço tem desempenho superior em comparação ao mesmo empreendimento estruturado em 

concreto armado. A margem em aço é 9,1% maior que a margem em concreto, considerando, 

além da redução do custo de construção, a previsão dos ganhos pela antecipação do prazo de 

execução da obra e consequente adiantamento da locação do imóvel. 

A programação da planilha gera os gráficos que demonstram o custo das etapas da 

construção em aço e  o comparativo de custos entre concreto e aço. 

A decomposição desses valores demonstra a divisão em etapas de todo o processo do 

empreendimento, levando em consideração os custos da construção, do terreno e a margem de 

lucro, na construção em aço. (FIG. 69) 

 

Figura 69 - Custo das etapas - Projeto1 

 

fonte:  adaptado de (PINHO e PENNA, 2008) 

O gráfico comparativo da (FIG. 70) evidencia que a construção em aço reduz 

sensivelmente o custo e aumenta a margem, em relação ao concreto armado, revelando como 

fator relevante a redução do tempo de construção. 
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Figura 70 - Comparativo - Projeto 1 

 

fonte:  adaptado de (PINHO e PENNA, 2008) 

A comparação com um processo construtivo convencional possibilita destacar as 

qualidades da construção industrializada como a redução de peso da estrutura e fundações, a 

possibilidade da utilização de vão maiores com menor altura de vigas, agilidade na etapa de 

construção, dentre outras. 

O bom desempenho do aço, em termos econômicos, deve-se principalmente ao 

conceito estrutural agregado desde a fase inicial de projeto. A opção pelo sistema estrutural 

em perfis laminados permitiu a redução dos custos de fundação e dos trabalhos desenvolvidos 

em canteiro. Essa redução significativa do caráter artesanal das construções convencionais 

evita o gasto com mão de obra desqualificada conferindo maior qualidade ao produto final. 

4.4.2 Análise do estudo de viabilidade - Projeto 2 

Normalmente, no Light Steel Framing, painéis verticais e horizontais são considerados 

para os levantamentos de custo como um único conjunto estrutural, pois os planos horizontais 

trabalham como diafragmas travando os planos verticais. Contudo, para possibilitar a análise 

do projeto em LSF por meio da planilha, foi necessário decompor os valores da estrutura, 

separando os dados relativos aos painéis estruturados verticais dos relativos às lajes.  
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Os resultados para o Projeto 2 estão apresentados a seguir (FIG. 71) e (FIG. 72). Os 

dados para análise foram organizados e trabalhados por meio das planilhas em formato 

eletrônico do manual Viabilidade Econômica, do CBCA. Na Tabela 7 adiante, os dados 

editáveis estão destacados em azul (TAB. 7). Como no caso do Projeto 1, acima, os dados 

foram levantados em consultas ao CUB/m² do Sinduscon-MG, à composição de custos 

fornecida pela revista Informador das Construções e ao orçamento específico do projeto, que 

definiu o peso total da estrutura e os detalhes do sistema construtivo e fundação. 

Apesar de os procedimentos adotados no manual Viabilidade Econômica, do CBCA, 

terem sido desenvolvidos com foco em estruturas de perfis pesados em aço, foi possível 

adaptar a planilha para a análise de obra em LSF, pois os dados relativos ao peso total e aos 

valores de materiais e serviços são semelhantes tanto no sistema LSF empregado no Projeto 2 

quanto no sistema de perfis laminados adotado no Projeto1.  

Para a análise do Projeto 2, considerou-se o custo do sistema previamente montado, 

em forma de painéis estruturais produzidos em fábrica e entregues no canteiro, conforme 

proposta do fabricante. Ao transferir a maior parte dos trabalhos para a fábrica, essa decisão 

elevou o custo da estrutura. Porém, circunstancialmente, implicou a redução dos gastos com 

organização e operação do canteiro de obras. 
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Tabela 7 - Planilha viabilidade - Projeto 2 

 

fonte:  adaptado de (PINHO e PENNA, 2008) 
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As análises financeiras para o Projeto 2 apresentaram margens 8,4 % superiores em 

comparação com a construção em concreto armado. O sistema LSF reduziu significativamente 

o peso da estrutura, refletindo diretamente nos custos de fundação, que diminuíram em 

aproximadamente 40% face aos custos de fundações para a estrutura em concreto armado. 

A programação da planilha gera os gráficos que demonstram o custo das etapas da 

construção em aço e  o comparativo de custos entre concreto e aço. 

A decomposição desses valores demonstra a divisão em etapas de todo o processo do 

empreendimento, levando em consideração os custos da construção, do terreno e a margem de 

lucro, na construção em aço. (FIG. 71) 

 

Figura 71 - Custo das etapas - Projeto2 

 

fonte:  adaptado de (PINHO e PENNA, 2008) 

 

O gráfico comparativo da (FIG. 72) evidencia que a construção em aço reduz 

sensivelmente o custo e aumenta a margem, em relação ao concreto armado, revelando como 

fator relevante a redução do tempo de construção. 
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Figura 72 - Comparativo - Projeto 2 

 

fonte:  adaptado de (PINHO e PENNA, 2008) 

 

4.5 Análise comparativa dos projetos 

O estudo de viabilidade realizado para os dois projetos seguiu a metodologia proposta 

pelo manual Viabilidade Econômica do CBCA (PINHO e PENNA, 2008), que consiste em 

utilizar os valores atualizados, de custos unitários, fornecidos pelo mercado imobiliário, 

sindicatos, conselhos profissionais e entidades vinculadas à construção civil. Pelo fato dessas 

entidades considerarem as técnicas construtivas hegemônicas do país para o cálculo dos 

custos das construções, a metodologia compara os resultados de empreendimentos 

estruturados em aço com obras estruturadas em concreto armado. 

O trabalho de referência utilizado, por considerar o processo de empreendimentos 

voltados para o mercado imobiliário, compõe o valor total do empreendimento pelo "VGV - 

valor geral de venda, resultado do valor de venda/m² aplicado em relação à área privativa 

total" (PINHO e PENNA, 2008). Dessa forma avalia-se o resultado do empreendimento, 

baseado nos conceitos abaixo: 
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• Investimento = custo do terreno + custo da construção  

• Despesas diversas = impostos + corretagem + publicidade  

• VGV= valor geral de venda  

• Receita líquida = VGV - Despesas diversas 

• Resultado = Receita líquida - Investimento 

A viabilidade econômica, portanto, apresenta resultados melhores para as construções 

metálicas principalmente pelos seguintes fatores diretamente ligados ao custo de construção: 

fundações mais leves, diminuição das despesas com o canteiro de obras e antecipação da 

receita 18. 

A metodologia proposta pelo manual Viabilidade Econômica, do CBCA, compara 

construções metálicas com construções em concreto armado, mas não compara diferentes 

tipos de construções metálicas entre si. Assim, foi preciso analisar separadamente os 

confrontos entre construções metálicas propostas segundo distintos sistemas construtivos (em 

perfis laminados e em LSF) e construções em concreto armado, e a seguir, comparar o estudo 

de viabilidade para perfis laminados com o estudo para o LSF. Essa comparação será entre 

estudos que não se propõem inicialmente a possibilitar esse tipo de comparação, porém, 

devido à definição de um referencial comum, o concreto armado,  apresentam dados passíveis 

de análises por meio de cruzamento das informações obtidas para cada caso. 

As análises do Projeto 1 e do Projeto 2 expuseram resultados próximos entre si. 

Destaca-se a eficiência com o investimento, das construções metálicas e seus processos 

construtivos mais racionalizados do que os aplicados em obras executada em concreto 

armado. 

A diferença na margem entre os dois projetos foi de 0,5%, fator extremamente 

reduzido se consideramos as variações do mercado imobiliário. Porém, quando adotados os 

procedimentos industrializados para a construção, as margens dos dois projetos tendem a 

melhorar, em aproximadamente 9%, em relação ao concreto armado.  

Para estabelecer uma comparação entre os dois projetos estruturados em aço, foram 

dispostos na Tabela 8 os valores relativos aos custos das construções metálicas, sem 

considerar os custos comuns e a margem do empreendimento (TAB. 8). 

                                                 
18 Na comparação dos sistemas estruturais, em aço e em concreto, para empreendimentos com a finalidade de 
comercialização, a redução do tempo de construção significa a disponibilidade prévia do empreendimento para 
locação. O valor relativo a essa renda multiplicada pelo número de meses de adiantamento da entrega da obra é 
agregado à margem de lucro do empreendimento. 
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Tabela 8 - Comparativo do custo das construções metálicas 

 

fonte: dados organizados pelo autor 

 

Analisando-se os valores desmembrados e colocados lado a lado, percebe-se que a 

estrutura de perfis laminados apresenta um custo superior à de LSF, diferença que não é 

refletida no comparativo do custo final.  

Pelo fato da estrutura estar aparente no projeto 1, este apresenta menores áreas de 

fechamentos verticais, o que representa menores custos de vedações e acabamentos. Já o 

projeto 2 exige maiores áreas de fechamentos verticais, com aumento de custos relativos aos 

cuidados com as juntas e impermeabilizações, responsáveis pela proteção da estrutura 

envelopada. A diferença no custo total das duas soluções, de 1,09%, apesar de sutil, 

demonstra que as particularidades dos sistemas construtivos, e não apenas dos sistemas 

estruturais, são determinantes  da composição dos valores de uma obra. 

O projeto 1 apresentou maiores valores para o sistema estrutural, devido ao maior peso 

em relação ao projeto 2, mas por outro lado teve menor custo quando considerado o sistema 

construtivo como um todo. Essa diferença deve-se principalmente à redução dos valores 

referentes às vedações verticais e pela solução de cobertura em nível único do projeto 1. 

De forma geral o estudo de viabilidade demonstra melhor êxito para os sistemas 

construtivos industrializados. Em relação à construção em concreto, que apresentou custo 

aproximado de R$ 516.000,00, a redução nos custos totais é da ordem de 7% para o sistema 

de perfis laminados e de 6% para o LSF. Essas margens são aumentadas quando se leva em 

consideração o menor valor das fundações e canteiros das construções metálicas e o menor 

tempo de execução das obras. 
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Nas correlações entre tempo e custo as construções metálicas se mostraram mais 

vantajosas que as construções estruturadas em concreto armado. Por serem executadas em 

prazo menor, permitem diminuir expressivamente as despesas indiretas, os custos do canteiro 

de obras e, consequentemente, os custos gerais do empreendimento. 

Já no que concerne às questões de fabricação dos elementos construtivos, os projetos 

foram concebidos de acordo com as opções disponíveis no mercado da construção metálica, 

materiais e mão de obra especializada, buscando otimizar a condição de racionalização da 

construção. A relação entre arquiteto, engenheiro de estruturas e fabricante deve estar 

devidamente alinhada, pois qualquer variação ou desacordo entre as partes implica em 

reavaliação ou mesmo invalidação dos estudos de viabilidade anteriormente elaborados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa desenvolvida aponta para a pertinência da utilização do aço em residência 

unifamiliares no contexto analisado, o que permitiu a verificação do objetivo proposto. 

A metodologia adotada nesse trabalho obteve êxito ao testar os argumentos e 

responder as questões elaboradas  inicialmente, cumprindo os objetivos específicos 

predeterminados: 

• Pesquisa de tecnologias construtivas do aço que sejam aplicáveis a obras 

residenciais unifamiliares com fins mercadológicos; 

• Comparação das implicações relativas aos processos de projeto de duas 

soluções construtivas; 

• Análise das diferentes estratégias de projeto, para projetos metálicos, na fase 

da concepção arquitetônica; 

• Contribuição para o desenvolvimento de referencial técnico para elaboração de 

projetos residenciais estruturados em aço. 

Os resultados produzidos atenderam satisfatoriamente as demandas produzidas pelas 

hipóteses, confirmando a viabilidade da construção metálica aplicada à casas e respondendo 

sobre quais estratégias de projeto são adequadas para cada sistema construtivo proposto. 

Construir foi, para o homem, primeiramente construir sua habitação. Alojar-se no 
espaço, dominá-lo como parte da natureza. [...] Na língua alemã, o verbo construir, 
nas suas formas linguísticas mais antigas, exprimia também ' habitar' e 'ser'. O 
Anglo-saxão primitivo era porque habitava sua construção. [...] (ARTIGAS, 2004) 

Por esta passagem, João Batista Vilanova Artigas, um dos grandes mestres da 

arquitetura brasileira, nos mostra que a história da habitação se confunde com as primeiras 

experiências humanas em construções. A necessidade de abrigar-se levou o homem a buscar 

meios de produzir seu próprio espaço. 

Para a arquitetura, o projeto de uma residência unifamiliar consiste, sempre, em novo 

desafio, a cada caso. Inúmeras são as questões envolvidas na concepção arquitetônica de uma 

casa, porém este trabalho pretende avaliar os processos de projeto e a viabilidade da utilização 

de estruturas metálicas. 

Os resultados econômicos, positivos para as construções metálicas, obtidos com a 

utilização das planilhas do manual Viabilidade Econômica do CBCA, certamente foram 
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alcançados pela organização do processo de projeto, que considerou premissa de projeto as 

características próprias de descarregamento dos sistemas estruturais. Essa premissa agregou 

valor ao projeto por antecipar a informação de qual a melhor maneira de assentar a construção 

no terreno, o que influencia na disposição dos espaços e no resultado formal final. 

Analisaram-se nessa pesquisa dois projetos concebidos sobre mesma plataforma 

(terreno) e que cumprissem o mesmo programa de necessidades. Durante a concepção 

percebeu-se a conveniência da adoção de soluções arquitetônicas e processos de projeto 

diferentes para cada projeto. Essa decisão produziu dois projetos, que por serem concebidos a 

partir da ênfase na concepção estrutural, configuraram duas casas com formas distintas, 

expressando os diferentes sistemas construtivos.  

Para atingir um parâmetro comparativo, os dois projetos foram organizados de modo a 

terem a mesma área construída. Isso foi possível devido à utilização das malhas reticuladas 

compatíveis entre si, uma com 600 mm e outra com 1200 mm de lado 

A análise comparativa visou à concepção arquitetônica como instrumento gerador do 

processo de projeto próprio para cada técnica construtiva. A intenção foi demonstrar a 

composição dos processos de uma situação real de mercado, onde o papel do trabalho 

multidisciplinar ganha importância desde as etapas iniciais. 

A coordenação do processo de projeto, feita neste caso pelo arquiteto, iniciou-se com 

o desenvolvimento dos estudos preliminares dos projetos. Com esses estudos prontos, foram 

realizadas consultorias técnicas com profissionais especializados em construções metálicas e 

na fabricação de painéis para construções em LSF. Com as informações obtidas procedeu-se a 

elaboração dos anteprojetos. A interface entre o trabalho do arquiteto e do engenheiro 

mostrou-se fundamental para a conquista de bons resultados na construção metálica, 

reafirmando a complementaridade das duas atividades.  

Após a finalização dos anteprojetos, já com os conceitos estruturais agregados, os 

engenheiros realizaram a análise estrutural definindo o tipo de fundação, o peso total da 

estrutura, o pré-dimensionamento das peças e os detalhamentos das conexões. 

Somente com essa etapa concluída obteve-se a condição de realizar o estudo de 

viabilidade por meio das planilhas interativas disponibilizadas pelo manual Viabilidade 

Econômica, do CBCA. Apenas os anteprojetos, já em um estágio avançado de 

desenvolvimento, foram capazes de fornecer dados suficientes para avaliar com precisão o 

desempenho econômico de cada solução. 
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O estudo mostrou que o conhecimento do comportamento dos sistemas construtivos é 

a principal ferramenta do arquiteto que pretende materializar seus projetos, tanto para reduzir 

os custos das obras por meio das decisões arquitetônicas, quanto para atender 

satisfatoriamente o programa de necessidades. Outro fator fundamental, quando lidamos com 

a construção metálica, é a interação do processo de projeto com os procedimentos de 

fabricação do aço estrutural. 

Apesar de esse estudo apresentar resultados econômicos dos projetos, não se pretendeu 

analisá-los apenas quantitativamente, mas qualitativamente, por entender que as questões de 

custo x benefício são mais relevantes que as análises feitas sob a ótica exclusivamente 

financeira. 

É notório o desenvolvimento da indústria de elementos voltados para a construção 

civil. O mesmo não pode ser dito para a produção nos canteiros, que em sua maioria apresenta 

processos artesanais e desorganizados. O planejamento dos processos de projeto combinado 

com o conhecimento dos sistemas construtivos metálicos pode aproximar os procedimentos 

próprios da construção aos procedimentos da produção industrial. A construção metálica 

presume a adoção da industrialização nos canteiros. Porém, um aspecto crucial, que interfere 

nessa racionalização do processo de construção, não pode ser desconsiderado: as obras são 

sempre materializadas em ambiente sujeito às intempéries e a outras forças da natureza, o que 

contrasta com o controle obtido nos ambientes industriais. Ou seja, o canteiro é ambiente 

muito diverso da fábrica. 

Os avanços da utilização de estruturas metálicas em residências unifamiliares, 

portanto, só serão alcançados por meio do trabalho conjunto entre arquitetos, engenheiros e a 

indústria da construção metálica, que por meio da interação dos conhecimentos e das 

experimentações práticas resultarão em desenvolvimento científico e tecnológico. 

Observando casas erguidas por meio da construção metálica, foi possível notar que 

nem sempre a utilização do aço determina a conformação de um processo construtivo 

industrializado. A construção metálica não deve ser tratada com um rótulo, mas sim como 

mais uma etapa da constante evolução dos saberes construtivos. 

Nos dois projetos desenvolvidos e abordados neste trabalho, optou-se por definir 

processos construtivos os mais próximos dos procedimentos industrializados, para que fosse 

possível analisar as implicações da utilização de tais métodos. 
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A análise empreendida neste trabalho permite concluir que a utilização do aço em 

obras de residências unifamiliares é viável nos dias atuais. Devido ao crescimento da indústria 

siderúrgica, a gama de opções de produtos para a construção metálica é extensa. Assim como 

é grande a variedade de sistemas construtivos em aço que podem ser aplicados às obras de 

residências unifamiliares. Tem havido, também, significativa expansão do ensino voltado para 

a formação de profissionais especializados em construções metálicas. 

5.1 Sugestões para trabalhos futuros 

Como forma de dar prosseguimento ao estudo apresentado seguem como sugestões, os 

seguintes temas: 

• Análise crítica de obras construídas em aço para habitação de interesse social e 

habitação popular; 

• Pesquisa e desenvolvimento de softwares na plataforma BIM para estudos de 

viabilidade de obras em aço; 

• Estudo de casos de residências estruturadas em aço, com análise de pós-

ocupação; 

• Desenvolvimento de sistemas construtivos metálicos alternativos para 

residências unifamiliares; 

• Estudos que abordem outras tipologias arquitetônicas, como, por exemplo, 

edificações para educação, para assistência à saúde, para lazer e 

entretenimento, entre outras temáticas, aplicando a mesma metodologia 

utilizada neste trabalho; 

• Estudos que procurem avaliar a possível aceitação das residências estruturadas 

em aço pelos consumidores que constituem, no mercado, o público-alvo para 

as residências unifamiliares, como as abordadas neste trabalho.  
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