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uando construir em aço? A pergunta é 
frequentemente repetida. E as respos-

tas estão quase sempre apoiadas em uma 
extensa lista de vantagens do uso das estru-
turas de aço – que não fornece informações 
suficientes para uma avaliação correta da 
influência de cada uma delas – e em estudos 
comparativos de custos, que nada mais são 
que casos particulares, que não podem ser 
aplicados como regra.

Em alguns casos, a simples afirmação 
de que a estrutura em aço ficaria mais cara 
encerra uma análise sem maior aprofunda-
mento. Em outras situações, a opção por 
sistemas ditos convencionais, pelos simples 
desconhecimento de outros sistemas, mes-
mo que o resultado seja de uma estrutura 
mais barata, não garante que a decisão te-
nha sido a mais correta.

A escolha do sistema construtivo não 
deve ser uma competição entre os dife-
rentes tipos de estrutura, mas uma decisão 
“com base nas necessidades da obra e nas 
características de cada sistema”. E a decisão 
de qual é o mais adequado, deve passar pela 
análise do maior número possível de aspec-
tos representativos da obra, priorizando as 
características mais importantes e também 
as desejáveis.

Portanto, a pergunta que deve ser feita 
pelos profissionais, construtores ou investi-
dores – sem qualquer tipo de tendência ou 
preferência, e preocupados com o melhor 
resultado para o conjunto da obra –, é: “Que 
tipo de estrutura é mais adequada para a 
minha obra?”

A maior dificuldade para identificar o 
tipo de estrutura mais adequada para uma 
obra é a falta de uma “metodologia de ava-
liação” mais abrangente do que um sim-
ples comparativo de custos.  E que coloque 
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ÃO também todos os fatores limitantes e con-

dicionantes das alternativas em condições 
comparáveis, levando em conta aspectos 
importantes desde diferentes qualidades e 
desempenhos até a influência das estrutu-
ras nos demais serviços, incluindo as trans-
ferências de ganhos que podem beneficiar o 
custo total da obra. 

O TIPO DE ESTRUTURA
MAIS ADEQUADA

Uma metodologia de avaliação que 
identifica a alternativa de estrutura mais 
adequada, passará pelo conhecimento de 
todas as características de cada sistema 
estrutural, pelas experiências e culturas 
da própria construtora e é claro pelo tipo 
da obra em análise. Na escolha do sistema 
estrutural, existem portanto alguns pontos 
importantes que ajudam a organizar o pro-
cesso para uma escolha correta:
a) Foco no melhor resultado para a obra.
b) Existe um momento ideal para a escolha. 
c) Análise das características da obra. 
d) Base no conhecimento de cada sistema.

O MOMENTO DA ESCOLHA
Examinando o gráfico da figura 1, ob-

servamos que durante o estudo de viabili-
dade e a definição da concepção, a possi-
bilidade de interferência é alta e os custos 
acumulados são ainda muito baixos e este 
poderá ser o momento ideal para a escolha 
do sistema estrutural. Quanto mais cedo for 
feita a escolha, maior será o tempo para a 
otimização do sistema escolhido, obtendo 
assim o melhor resultado para a obra. 

ANÁLISE DAS
CARACTERÍSTICAS DA OBRA

O primeiro passo será o levantamento das 
características da obra em análise que pos-
sam interferir na escolha do sistema estrutu-
ral. Identificando sempre as mais importantes 
para os objetivos do empreendimento.

CONHECIMENTO DE CADA SISTEMA
Todo sistema estrutural tem sempre 

várias alternativas de solução para os seus 
componentes (materiais, perfis etc.), seus 
elementos (vigas, pilares etc.), seus subsis-
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temas (módulos, pórticos, contraventamen-
tos etc.) e seus sistemas complementares 
(pisos, vedações, proteções etc.). A escolha 
das alternativas corretas para cada item irá 
configurar o sistema estrutural para produ-
zir o comportamento esperado e o melhor 
desempenho para as características impor-
tantes da obra.

ESCOLHA DO SISTEMA
ESTRUTURAL

Como uma metodologia de para a es-
colha do sistema estrutural mais adequado, 
propomos o cruzamento das características 
mais importantes da obra com os diversos 
sistemas estruturais compatíveis com o tipo 
de obra. Para uma comparação correta, 
cada sistema deve estar devidamente con-
figurado para o seu melhor desempenho na 
obra (figura 2).

MÉTODO DE 
ESCOLHA

Das características levantadas da obra, 
vão existir sempre as mais importantes. A 
ideia é então hierarquizar as características 
identificadas, definindo um peso para cada 
uma delas, de acordo com a sua importância 
para o empreendimento e, em seguida, es-
tabelecer notas para os sistemas estruturais 
que represente o seu mérito para responder 
a cada uma das características analisadas, 
independente da importância que cada ca-
racterística possa ter para a obra.

É claro que quando um sis-
tema estrutural tem um méri-
to alto (de nota alta) para uma 
característica que é muito im-
portante para a obra (de peso 
alto), o sistema se potencializa 
favoravelmente na comparação 
(figura 3).

Muitas das características 
podem ser de difícil interpretação 
e quantificação, e, muitas vezes, 
vão existir itens conflitantes (ca-
sos em que uma característica 
favorável de um item implica em 
uma situação desfavorável para 
outro). Mas a análise Caracterís-
tica x Sistema será sempre me-

lhor do que a simples intuição.
Uma planilha pode ser usada para or-

ganizar os pesos das diversas característi-
cas da obra e as notas dos sistemas estru-
turais analisados. Ao final calculam-se as 
médias aritméticas ponderadas para cada 
sistema e as maiores médias devem indicar 
os sistemas mais adequados para a obra. 
Com base nestes resultados, torna-se mais 
fácil a decisão de qual sistema estrutural 
deve ser adotado.

Uma escolha bem estruturada agrega 
valor ao processo e, certamente, conduz a 
uma decisão final mais acertada. 

Essa metodologia deve ser desenvolvida 
pela própria empresa, ser a mais impessoal 
possível e aperfeiçoada continuamente pelo 
exercício de identificação das características 
mais importantes para a obra e sua 
ordenação e pontuação, baseando-
se sempre que possível em experi-
ências anteriores. 

Principais características das 
estruturas de aço que devem 
ser consideradas nas
avaliações para a escolha
do sistema estrutural
mais adequado

De forma a ajudar na pontu-
ação das características (pesos  
importância) e dos sistemas (no-
tas  mérito), comentaremos a 
seguir algumas das principais ca-

racterísticas das obras, que devem ser anali-
sadas, isoladamente e em conjunto para um 
sistema estrutural em aço. Pressupõe-se, 
obviamente, o conhecimento das caracte-
rísticas semelhantes para outros sistemas 
estruturais. Não seria aceitável uma esco-
lha errada do sistema estrutural pela não 
avaliação de todos os tipos de estruturas 
ou pela avaliação com parâmetros errados, 
incompletos e/ou desatualizados.

1 - Tipo de fundação
A influência da redução das cargas devi-

do ao menor peso das estruturas de aço nas 
fundações de uma pequena estrutura, em 
um solo muito resistente, pode ser pequena. 
Entretanto a redução das cargas em uma 
grande estrutura, em um solo muito ruim, 
pode viabilizar a própria construção.

Portanto o custo das fundações em al-
guns casos será um importante fator de de-
cisão sobre o tipo de estrutura a ser usada 
em uma obra.

As estruturas de aço pesam de seis a 10 
vezes menos que as estruturas de concreto 
(sem as lajes). Mas como as estruturas de 
concreto representam em média 40% do 
peso próprio e o peso próprio representa 
aproximadamente 70% da carga total (in-
cluindo as cargas acidentais ou sobrecarga), 
podemos esperar reduções nas cargas verti-
cais da ordem de 20%. Essa diferença pode 
representar, por exemplo, uma estaca a me-
nos por base e reduzir significativamente os 
custos das fundações. Em algumas bases 

Figura 2 - Escolha do sistema estrutural

Figura 1 - O momento da escolha
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a influência das ações horizontais (ventos 
etc.) é tão grande que leva a vantagem da 
carga final a valores bem menores. Em casos 
raros onde existe carga de arrancamento, a 
redução pode ser até desfavorável.

Devemos ainda examinar os custos das 
fundações profundas com as estacas com 
perfis metálicos que, junto com as estru-
turas de aço ou mesmo com as estruturas 
de concreto, representam uma alternativa 
interessante quando comparadas com as 
estacas de trilhos ou as de pré-moldados 
de concreto. Principalmente quando a esta-
ca tem grande comprimento, ou se querem 
minimizar as dificuldades com o transporte 
e manuseio das estacas no canteiro e tam-
bém reduzir as indesejáveis vibrações para 
as edificações vizinhas.

2 - Tempo de construção
Em princípio, quanto menor for o tempo 

de construção melhor. Entretanto, para algu-
mas obras, como os condomínios residenciais, 
o tempo de construção deve estar compatibi-
lizado com a capacidade de desembolso dos 
condôminos e não seria interessante atrope-
lar este ritmo. Já para uma obra comercial, 
qualquer antecipação representa redução do 

tempo de amortização do investi-
mento e é bem vinda. Existe ainda a 
obra política ou estratégica, onde o 
tempo de construção é determinado 
por um evento fixo, independente de 
eventuais custos adicionais que uma 
obra mais rápida possa representar.

Sem dúvida a mais forte carac-
terística das estruturas de aço é a 
rapidez, diferentemente da cons-
trução convencional, que normal-
mente tem o caminho crítico na 
fase da estrutura e acaba por limi-
tar a velocidade da obra.

Se a decisão é por estrutura de 
aço podem-se executar as fundações 
enquanto as estruturas estão sendo 
fabricadas. E a possibilidade de aber-
tura de diversas frentes de serviço si-
multâneas (lajes, paredes, instalações 
etc.) pode, em um cronograma bem 
elaborado, reduzir o tempo de obra 
em até 40%, se comparado com os 

sistemas convencionais.

3 - Tipo de ocupação
Dependendo do tipo de ocupação e de 

algumas características da obra, como o sis-
tema de comercialização, um determinado 
sistema estrutural pode ser mais ou menos 
adequado. Portanto, é importante conhecer 
bem a localização, a arquitetura e a utiliza-
ção prevista para a edificação.

Descrevemos a seguir algumas caracte-
rísticas gerais dos diversos tipos de ocupa-
ção das edificações:
Edifícios comerciais – Terreno caro, pouco 
canteiro de obra, modulação fácil, estacio-
namento nos andares inferiores, instalações 
de arranjo simples, fachadas simples. A ra-
pidez da obra significa o retorno mais rápido 
do investimento e pode ser decisiva.
Edifícios residenciais – Pavimento tipo, 
estacionamento nos andares inferiores, 
modulação difícil, pequenos vãos, muitas 
instalações e fachadas mais elaboradas 
(varandas etc.). A rapidez significa possibi-
lidade de venda mais rápida, mas pode não 
interessar, caso envolva financiamento. Al-
guns edifícios residenciais modernos em-
pregam paredes internas leves, tornando a 

modulação/vãos quase tão fácil quanto a 
dos edifícios comerciais. Importante lem-
brar que para implantações com um gran-
de número de unidades, o efeito de escala 
na produção das estruturas pode ser mais 
importante e favorável do que qualquer 
outra dificuldade.
Edifícios sede e agências – Terreno muito 
caro, nenhum canteiro de obra, arquitetura 
original e atraente. A rapidez significa o re-
torno mais rápido do investimento.
Hotéis – Grande modulação (apartamen-
tos), alta densidade de instalações, grandes 
vãos livres nas áreas comuns, fachadas sim-
ples ou elaboradas e repetitivas. A rapidez 
significa o retorno mais rápido do investi-
mento e pode ser decisiva.
Hospitais – Modulação parcial (apartamen-
tos), instalações complexas, fachadas sim-
ples ou elaboradas e repetitivas, necessidade 
de ampliações e adaptações constantes sem 
interferência com as áreas já construídas. A 
“rapidez” significa, além do retorno mais rá-
pido do investimento, um tempo menor de 
interferência no funcionamento e nas edifi-
cações existentes.
Shoppings – Datas de entrega rígidas, 
construção mais horizontal, grandes vãos, 
terreno caro, algumas vezes pouco canteiro 
de obra, modulação fácil, instalações con-
centradas nas áreas de circulação, fachadas 
simples e coberturas elaboradas. A rapidez 
significa o retorno imediato do investimen-
to, principalmente se otimizada com o ca-
lendário do comércio.
Edifícios garagem – Possibilidade de des-
montagem, bastante modulado, grandes 
vãos, pavimentos tipo, rampas, poucas ins-
talações, fachadas simples ou inexistentes. 
Observar que a norma de proteção contra 
fogo isenta muitos tipos de edifícios gara-
gem. A rapidez significa o retorno imediato 
do investimento.
Universidades e escolas – Datas de entre-
ga rígidas, construção mais horizontal, boa 
modulação, poucas instalações, fachadas 
padronizadas. A rapidez significa a viabili-
dade e o retorno imediato do investimento.

A estrutura de aço tem muitas caracte-
rísticas que são favoráveis para alguns tipos 
de edificações, tais como: facilidade para 

Figura 3 - Método de escolha
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construções mais altas, melhor aproveita-
mento do terreno, maior área útil, menor 
necessidade de canteiro, liberação de mui-
tos andares simultaneamente, modulação 
com melhor desempenho na fabricação e 
montagem, precisão favorecendo a utiliza-
ção de outros componentes industrializados 
de vedação e fachadas. A facilidade de exe-
cutar vãos maiores e ocupar menos espa-
ço estrutural são fatores que explicam, por 
exemplo, porque nos edifícios comerciais e 
nas universidades a solução com estruturas 
de aço se encaixa mais naturalmente do que 
nos edifícios residenciais.

4 - Disponibilidade e custo dos materiais
É importante acompanhar sempre a dis-

ponibilidade e o custo dos materiais básicos 
usados para as estruturas e para os siste-
mas complementares, porque mudanças 
ocorrem constantemente e podem alterar 
a situação da oferta de um determinado 
material e sua competitividade. Algumas re-
giões oferecem determinados materiais de 
forma abundante, e outras, por dificuldade 
de transporte e/ou processamento, prati-
camente inviabilizam a utilização de alguns 
materiais. No caso de existirem sucedâneos, 
verificar sempre a relação de custo e as con-
dições de fornecimento.

Os principais materiais das estruturas de 
aço são: chapas (finas, grossas etc.), perfis 
(laminados, soldados, dobrados etc.), para-
fusos (comuns, alta resistência etc.), eletro-
dos e arames de solda.

5 - Recursos do construtor
Muitas vezes os equipamentos e outros 

recursos do construtor podem influenciar 
na escolha do sistema estrutural para uma 
obra. Se o construtor possui alguns equipa-
mentos já amortizados, há uma tendência 
de utilizá-los para reduzir custos, assim 
como poderia utilizar sua mão-de-obra já 
treinada para a construção.

Os recursos do construtor podem ajudar 
a definir o sistema estrutural, mas não de-
vem inibir a utilização de novas tecnologias, 
com o risco de deixar a construtora pouco 
competitiva para alguns tipos de obra. Exis-
te, portanto, o momento certo para testar o 

se também que a industrialização da cons-
trução é um processo que não tem volta 
e quem se adaptar primeiro terá todas as 
vantagens de quem sai na frente.

9 - Manutenção e reparos
A vida útil das estruturas envolve uma 

análise abrangente de todas as etapas do 
processo construtivo e os engenheiros 
hoje, que já pensam normalmente no ciclo 
de vida das estruturas, estão cada vez mais 
conscientes da necessidade de manutenção 
e se preparando para fazer o monitoramen-
to e a manutenção preventiva e corretiva 
das estruturas. 

Tem sido constatado nos últimos anos, 
que o concreto armado, embora sendo um 
material de construção muito versátil, não é 
eterno e exige cuidados no projeto, na exe-
cução e uma manutenção programada para 
que seja durável e atenda as necessidades de 
resistência durante a vida útil prevista para 
a obra. E a constatação de que as patologias 
em estruturas de concreto têm custos dos 
reparos sempre muito altos, principalmente 
devido a dificuldades de acesso, equilibrou 
os sistemas de construção do ponto de vista 
da manutenção e reparos. 

Hoje se sabe que cada sistema tem suas 
características e seus cuidados específicos. 
A durabilidade das estruturas depende ba-
sicamente do cuidado com os detalhes no 
projeto, do nível de exposição da estrutura e 
de uma proteção adequada à agressividade 
do ambiente. Os problemas com as estrutu-
ras de aço são mais facilmente identificáveis 
e têm, normalmente, baixo custo de reparo. 

10 - Vãos livres e altura da edificação
Projetos podem exigir grandes vãos 

livres e/ou grandes alturas e, portanto, 
conduzir para um sistema estrutural com 
componentes mais leves e mais resistentes. 
O sistema mais adequado deve vencer os 
grandes vãos e as grandes alturas ocupando 
o menor espaço estrutural e liberando áreas 
para a ocupação útil da edificação.

As vigas de aço, quando travadas late-
ralmente pelo sistema de lajes, trabalhan-
do isoladamente ou como viga mista em 
conjunto com a própria laje (sistema muito 

desempenho e investir em novos materiais e 
equipamentos. 

6 - Local da obra e acessos
É sempre muito importante conhecer 

bem o local da obra e seus acessos. As con-
dições das estradas de acesso e as restrições 
ao trânsito, as distâncias a serem vencidas, 
os materiais disponíveis na região, as condi-
ções topográficas do terreno e seu entorno, 
a disponibilidade de energia para a obra, e 
outras interferências, podem definir o siste-
ma estrutural.

A simples falta de observação de uma 
linha aérea eletrificada na entrada de uma 
obra, por exemplo, pode exigir o desliga-
mento temporário ou a remoção/desloca-
mento da linha, demandando em aumento 
de prazos e custos, além de em alguns casos 
inviabilizar a entrada ou a operação de um 
determinado equipamento e vir a exigir ou-
tro bem mais caro.

7 - Previsão de adaptações e ampliações
Identificar se uma obra tem ou não pos-

sibilidade de vir a necessitar em curto ou 
médio prazo de adaptações, ampliações e 
até de desmontagem, pode ser importante 
para a definição de um sistema estrutural 
que acompanhe essas modificações com 
poucos transtornos operacionais e menores 
custos a longo prazo.

Isto ocorre principalmente com as edifi-
cações industriais, onde são muito frequen-
tes as mudanças, tais como o aumento das 
cargas de projeto, retirada de elementos es-
truturais que passam a interferir com novos 
equipamentos e ainda modificações mais 
drásticas, como a colocação de um novo 
nível de piso. 

8 - Compatibilidade com sistemas com-
plementares

A maior precisão das estruturas de aço, 
com tolerâncias em milímetros, associada 
à característica de quase sempre conduzir 
para estruturas mais moduladas, tem via-
bilizado cada vez mais a indústria dos sis-
temas complementares que necessitam de 
padronização, como as lajes pré-fabricadas 
e as vedações internas e externas. Observa-
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eficiente que utiliza as melhores caracterís-
ticas do aço e do concreto), podem alcançar 
grandes vãos livres, sempre com as menores 
alturas finais. Observa-se que alguns tipos 
de lajes pré-fabricadas podem não contri-
buir adequadamente com as vigas de aço na 
formação da viga mista.

11 - Proteção contra a corrosão
Hoje se entende que todos os sistemas 

estruturais necessitam de proteção contra 
a corrosão para garantir um desempenho 
adequado durante a vida útil prevista para 
a obra. Esta proteção pode ser intrínseca do 
próprio material e/ou obtida através de re-
vestimentos protetores, como a pintura e os 
revestimentos metálicos. É aceito também 
que toda a proteção precisa de manutenção 
periódica que demanda eventuais interrup-
ções para os usuários e envolve custos.

Portanto, um cuidado es-
pecial deve ser dado na escolha 
dos materiais e seus respecti-
vos sistemas de proteção. Se 
os tipos de patologias conhe-
cidas exigirem altos custos de 
reparos durante a vida da obra, 
deve-se analisar se um mate-
rial que requeira uma proteção 
inicial maior pode representar 
uma escolha de menor custo 
a longo prazo, levando-se em 
conta os reflexos das interrup-
ções necessárias e os custos de 
execução dos reparos.

12 - Proteção contra fogo
Todas as estruturas devem 

ser analisadas quanto à sua 
resistência frente ao fogo em 
caso de um incêndio. As normas 
estabelecem, para cada tipo de 
utilização o tempo requerido 
de resistência ao fogo (TRRF). 
Alguns elementos estruturais 
podem necessitar de revesti-
mentos protetores para com-
pletar a resistência necessária. 
Estes revestimentos podem ser 
argamassas projetadas, tintas 
entumescentes ou ainda o au-

mento do seu recobrimento normal. Em al-
guns casos os revestimentos para a proteção 
contra fogo podem ter também a função de 
proteção contra a corrosão.

13 - Estética
A estética de uma obra é sempre impor-

tante, mas para alguns tipos de edificações 
ela pode ser um dos aspectos primordiais, 
como nos edifícios-sede e alguns tipos de 
obras públicas. 

A estética das estruturas de aço inspira 
normalmente uma característica de moder-
nidade nas obras e por isto mesmo existe 
uma tendência de expor a estrutura como 
parte principal da arquitetura, com seus ele-
mentos retilíneos, inclinados, grandes vãos, 
balanços etc.

Mas é importante lembrar que estrutura 
exposta é estrutura com maiores custos de 

proteção e manutenção. Portanto, deve-se 
dosar o nível de exposição ao mínimo neces-
sário para garantir uma estética compatível 
com cada tipo de edificação. Na arquitetu-
ra do aço, quando se tira partido estético 
de elementos estruturais, tudo parece bem, 
mas se os elementos estéticos são apenas 
adereços, sem função estrutural, o resulta-
do estético quase sempre não é bom.

14 - Desperdício de materiais e mão-
de-obra

Sabe-se que é muito grande o desperdício 
de materiais e de mão-de-obra na construção 
convencional artesanal e que a solução para 
reduzir este desperdício nas obras aponta 
para a racionalização da estrutura e o empre-
go de materiais pré-fabricados, conseguindo 
assim otimizar todo o processo de produção, 
fazendo um melhor aproveitamento dos ma-
teriais e serviços e reduzindo os índices de 
desperdícios a praticamente zero.

A construção em aço é industrializada 
por natureza, o que garante níveis mínimos 
de perdas. Entretanto a chave para uma 
obra sem desperdícios é o planejamento, 
otimizando cada material e suas interfaces, 
de forma a garantir o melhor resultado para 
o conjunto da obra.

Uma estrutura mais padronizada pode 
não ser a solução isolada mais econômica. 
Entretanto, se a padronização da estrutura 
ajuda a otimizar outros subsistemas, o re-
sultado final pode ser muito compensador.

15 - Segurança do trabalhador
As estruturas em aço, assim como toda 

construção industrializada, incorporaram 
nos últimos anos muitas das conquistas da 
indústria e talvez a mais importante seja a 
redução dos índices de acidentes nas obras 
pelos esforços de conscientização associa-
dos à utilização de equipamentos modernos 
de proteção individual.

Como o processo de construção das 
estruturas de aço é totalmente controlado, 
desde a fabricação até a montagem final, 
atinge-se para o trabalhador níveis de se-
gurança semelhantes aos alcançados pela 
indústria, tanto para o ambiente de fábrica 
como para os canteiros de obra. 

Tabela 1 - Características e seus respectivos pesos
para cada sistema estrutural analisado

Peso Nota Peso

Sistema A Sistema B

Tipo de Fundação 3 10 7

Tempo de construção 5 10 8

Tipo de ocupação 5 10 7

Disponibilidade e custo dos materiais 4 8 10

Recursos do construtor 2 7 9

Local da obra e acessos 4 9 7

Possibilidade de ampliações e adaptações 3 10 6

Compatibilidade com sistemas complementares 4 10 6

Manutenção e reparos 4 9 7

Vãos livres e altura da edif icação 4 9 7

Proteção contra a corrosão 4 8 10

Proteção contra fogo 4 6 9

Estética 3 9 9

Desperdício de materiais e de mão-de-obra 5 10 6

Segurança do trabalhador 5 9 6

Custos f inanceiros 4 10 7

Adequação ambiental 5 9 8

Qualidade e durabilidade 5 9 8

Desempenho 5 8 8

Incômodos para as áreas próximas 4 9 6

Média ponderada =
S (Peso x Nota) /  S Peso

9,0 7,5

Características da Obra Peso
Nota       mérito
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3 16 - Custos financeiros

Conhecer os custos financeiros de qual-
quer empreendimento pode ser a chave de 
uma escolha. Por exemplo, os ganhos finan-
ceiros com a antecipação do cronograma de 
um edifício comercial podem ser de mesma 
grandeza que o custo das próprias estrutu-
ras. O que importa é constatar que, inde-
pendentemente da estrutura ter custos mais 
altos, ela pode estar viabilizando o melhor 
resultado para o empreendimento. Outro 
custo financeiro que deve ser levado em 
conta é o valor presente dos diversos sis-
temas estruturais, considerando os custos 
previstos de manutenção e reparos.

Cada empreendimento tem uma equa-
ção financeira a ser resolvida, e a análise da 
taxa de retorno poderá conduzir para um 
sistema estrutural mais rápido como as es-
truturas de aço.

17 - Adequação ambiental
A construção em aço é o método de 

construção mais rápido e limpo. Racionali-
dade no uso dos materiais e baixo nível de 
desperdícios (a precisão é milimétrica), são 
características que favorecem o aço quanto 
ao impacto no meio ambiente.

Esgotada a vida útil da edificação, o aço 
pode retornar sob forma de sucata aos fornos 
das usinas siderúrgicas para ser reprocessado, 
sem perda de qualidade. O aço é o material 
mais reciclado no mundo (50% da produção 
mundial é a partir de sucata ferrosa). 

18 - Qualidade e durabilidade
Na comparação entre sistemas, não de-

vemos levar em conta apenas os custos re-
lativos, mas também a qualidade e a durabi-
lidade de cada um deles. A durabilidade das 
estruturas é a sua capacidade de manter ao 
longo do tempo um desempenho compatí-
vel com a utilização prevista e depende do 
projeto, da execução e do controle dos me-
canismos de deterioração que podem gerar 
patologias a médio e longo prazo.

Nas estruturas de aço, como o aço é pro-
duzido em usinas com a qualidade garantida 
e a fabricação é quase totalmente executa-
da em indústrias sob condições controladas, 
temos um número muito pequeno de variá-

veis a controlar (basicamente o tipo de aço 
e o sistema de proteção), fazendo com que 
as estimativas da durabilidade sejam muito 
mais fáceis e confiáveis do que para outros 
sistemas mais complexos e com um maior 
número de mecanismos de deterioração.

Sistemas mais caros e melhor qualidade 
podem, portanto, apresentar algumas van-
tagens importantes, mesmo que a diferença 
só apareça a médio ou longo prazo.

19 - Desempenho
Os sistemas estruturais podem ter dife-

rentes desempenhos em função dos requisi-
tos específicos para cada obra. As estruturas 
de aço, por exemplo, tem comportamento 
constante, mas podem apresentar maiores 
deformações e são sempre mais elásticas 
para responder às ações dinâmicas. Já as 
estruturas de concreto podem apresentar 
mudanças de comportamento ao longo do 
tempo, são mais rígidas e por isso podem 
não responder bem quando submetidas às 
ações dinâmicas. O importante é dimensio-
nar corretamente cada sistema, dentro dos 
limites das normas e observando as carac-
terísticas de cada um. Em alguns casos o 
desempenho de um sistema em relação a 
algum requisito pode influenciar a escolha, 
como já acontece nas obras industriais e 
outras edificações.

20 - Incômodos para áreas próximas
A construção em aço pode reduzir dra-

maticamente o impacto das atividades da 
obra nas áreas vizinhas, principalmente nos 
locais próximos a áreas residenciais, hospi-
tais e escolas. A construção em aço, além do 
menor prazo, produz muito menos ruídos e 
poeira, além de quase não gerar lixo e en-
tulhos. A montagem pode ser programada 
para os horários mais favoráveis de tráfego, 
minimizando as interferências nas vias de 
acesso e mantendo em níveis mínimos os 
incômodos para as áreas vizinhas comuns a 
toda obra. 

EXEMPLO
Para demonstrar o método proposto, 

vamos simular a aplicação fase a fase em 
um edifício comercial de múltiplos andares. 
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Fase 1 – Levantamento das características 
relevantes para a obra.
Fase 2 – Classificação das características re-
levantes para a obra em função da sua im-
portância para a obra. Foi estabelecido para 
cada característica um peso (entre 1 e 5) em 
função da sua importância para a obra.
Fase 3 – Identificação dos sistemas estru-
turais compatíveis com a obra, no exemplo: 
Sistema A – estrutura de aço; e Sistema B 
– estrutura de concreto.
Fase 4 – Configuração dos sistemas estrutu-
rais para o melhor desempenho em função 
das características classificadas da obra.
Fase 5 – Classificação dos sistemas estru-
turais para as características da obra. Foi 
estabelecido para cada característica uma 
nota (entre 1 e 10) em função do mérito do 
sistema para atender a cada característica, 
que pode ser baseada nas análises de custos 
e/ou simples comparativos. 
Fase 6 – Cruzamento dos pesos das ca-
racterísticas com as notas de cada sistema 
através de uma média ponderada para cada 
sistema. A maior média indica o sistema 
mais adequado para a obra.  

A tabela 1 mostra as características e 
seus respectivos pesos, e para cada sistema 
estrutural analisado (A e B) as notas que 
identificam os méritos para as mesmas ca-
racterísticas. 

A maior média ponderada apresentada 
na tabela 1, identifica com clareza que o 
sistema A deverá apresentar o melhor resul-
tado para o conjunto da obra e portanto é o 
sistema estrutural mais adequado.

Em casos de mais de dois sistemas em 
análise, médias muito próximas podem indi-
car que mais de um sistema estrutural pode 
atender bem as necessidades da obra.

Lembrando ainda que quanto mais cedo 
se identifica o sistema que será usado, mais 
tempo teremos para otimizar este sistema 
escolhido e assim obter um desempenho 
ainda melhor.


