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RESUMO 

 

Mesmo o Brasil sendo um dos maiores produtores mundiais de aço, a utilização de 
estruturas metálicas em edificações tem sido pouco expressivo se comparado ao 
potencial industrial brasileiro. Devido ao crescimento populacional, a indústria da 
construção civil busca por alternativas construtivas que sejam mais eficientes, 
rápidas e sustentáveis. Uma das alternativas é a utilização do sistema construtivo já 
bastante consolidado em países desenvolvidos: o Light Steel Framing (LSF). Esse 
método apresenta flexibilidade e agilidade construtiva o que determina o seu grande 
potencial a ser explorado em diferentes aplicações. Nesse contexto, este trabalho 
objetiva sistematizar as informações acerca das técnicas, dos materiais, das 
vantagens e desvantagens, métodos e os detalhes construtivos que são 
empregados no processo de construção do sistema Light Steel Framing em relação 
ao sistema convencional. Ao decorrer do estudo conclui-se que o método construtivo 
LSF representa uma importante alternativa para a indústria da construção civil, por 
possuir diversas vantagens em relação ao método mais utilizado que é a construção 
convencional, além ser e uma ótima forma de investimento devido à ocupação e ao 
retorno financeiro mais rápido, podendo assim se tornar mais competitivo e presente 
em nosso meio ao decorrer dos anos. 
 
 

Palavras-chave: LSF; Light Steel Framing; Sistema Construtivo; Estruturas 

Metálicas; Construção Convencional. 
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ABSTRACT 

 
Even Brazil being one of the largest steel producers in the world, the use of metal 
structures in buildings has been little expressive compared to the Brazilian industrial 
potential. Due to population growth, the construction industry is looking for 
constructive alternatives that are more efficient, faster and more sustainable. One of 
the alternatives is the use of the already well-established construction system in 
developed countries: Light Steel Framing (LSF). This method presents flexibility and 
constructive agility which determines its great potential to be exploited in different 
applications. In this context, this work aims to systematize information about the 
techniques, materials, advantages and disadvantages, methods and constructive 
details that are used in the construction process of the Light Steel Framing system in 
relation to the conventional system. In the course of the study it is concluded that the 
LSF constructive method represents an important alternative for the civil construction 
industry, since it has several advantages over the most used method that is the 
conventional construction, besides being a great form of investment due to the 
occupation and the faster financial return, thus becoming more competitive and 
present in our midst over the years. 
 
 

Key-words: LSF; Light Steel Framing; Constructive System; Metallic structures; 

Conventional Construction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil a indústria da construção civil se caracteriza por utilizar métodos de 

construções convencionais, e tem como características a geração de resíduos, o 

grande desperdício de matéria prima, a baixa produtividade e a dificuldade para 

atender a uma demanda crescente por moradia. 

Visando melhorar essa situação, a indústria da construção civil procura se 

desenvolver e aderir ao uso de novos métodos construtivos em paralelo com o uso 

de tecnologias novas que permitam a industrialização e a racionalização dos 

processos construtivos que são mais conscientes e não comprometem o 

desempenho das edificações. 

Neste cenário, ganha evidência um método que já é consolidado nos países 

de primeiro mundo, o método construtivo Light Steel Framing (LSF). Esse método 

tem ganhado espaço no Brasil em diferentes tipos de construções, além de já ter 

disponível no país os insumos que são necessários para sua execução. O Brasil é 

um dos maiores produtores de aço do mundo, entretanto o emprego deste material 

na construção civil é restrito considerando o potencial industrial brasileiro. Logo, 

quais são os diferencias do sistema construtivo Light Steel Framing em relação ao 

sistema de Construção Convencional? 

Este trabalho tem como objetivo geral ressaltar os diferenciais do Light Steel 

Framing em relação ao sistema convencional, demonstrando suas etapas até a 

conclusão da obra. Tendo como objetivos específicos: Descrever o sistema 

construtivo convencional, descrever o sistema Light Steel Framing, abordando suas 

características e etapas construtivas e evidenciar vantagens e desvantagens dos do 

sistema Light Steel Framing. 

A metodologia utilizada trata-se de revisão de literatura, utilizou conteúdo dos 

últimos dezoito anos na sua elaboração.  Adotou-se uma linguagem de fácil 

entendimento com a finalidade de se enraizar os conhecimentos atuais e de 

identificar quais são os fatores que cooperam com os métodos analisados. As 

referências para desenvolvimento da pesquisa foram retiradas de livros, artigos de 

periódicos, trabalhos acadêmicos (teses, monografias, artigos) e publicações 

especializadas. Os principais autores utilizados foram: Alexandre Santiago, Arlene 

Freitas, Renata Castro. 
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2. SISTEMA DE CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL 

 

O sistema de construção convencional é o mais utilizado na indústria 

brasileira de construção e tem como características principais a utilização estruturas 

de concreto armado com a alvenaria de blocos cerâmicos, que é responsável pela 

vedação da edificação. 

Segundo Araújo, Rodrigues e Freitas (2000), o concreto armado é formado 

por uma associação de concreto e aço com intuito usufruir das qualidades desses 

dois materiais. O concreto possui alta resistência à compressão e baixa à tração, já 

o aço possui alta resistência em ambos, sendo assim é o responsável por reforçar a 

resistência à compressão, suprir a deficiência da resistência à tração do concreto e 

também é responsável por absorver os esforços de cisalhamento que agem nos 

elementos de concreto. 

Por conseguinte, a estrutura de concreto armado é formada por elementos 

estruturais isolados com a função distribuir e encaminhar os esforços advindos dos 

elementos da edificação. Dessa forma, a união desses elementos com a alvenaria 

de vedação forma o sistema construtivo convencional, como é mostrado na figura 1. 

 

Figura 1 – Construção de concreto armado com fechamento em 

alvenaria de blocos cerâmicos.  

 

Fonte: Prudêncio (2013) 
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O sistema construtivo convencional por ser um método de construção 

totalmente artesanal, é caracterizado por seu grande desperdício de materiais, pelo 

retrabalho, pela baixa produtividade e também por sua geração de resíduos. 

 Segundo Hass e Martins (2011), isso ocorre pelo fato de que todas as etapas 

da construção são executadas no local tornando assim, a execução do projeto 

consideravelmente mais demorada.  

 

2.1. FUNDAÇÕES 

 

De acordo com Pereira (2013), o tipo de fundação a ser usado em um projeto 

de edificação será escolhido em função da intensidade da carga a ser suportada e a 

tipologia do terreno. As fundações estão divididas em dois grandes grupos, que são: 

As fundações superficiais (ou rasas ou diretas) e as fundações profundas que são 

definidas pela ABNT- NBR 6122/2010. 

Sendo assim, para realizar a escolha da fundação a ser usada no projeto é 

necessário conhecer os esforços resultantes da sua estrutura e as características do 

solo onde ela se apoiará. 

 

 

2.2. ESTRUTURA 

 

A estrutura do sistema convencional é a combinação de pilares, lajes e vigas 

constituídos de concreto armado e moldados em loco com formas e madeira que 

formam um “esqueleto” aonde os vão são preenchidos por blocos ou tijolos 

formando paredes, que servem tanto para fechamentos da edificação como também 

para separação de cômodos. (MIRANDA; ZAMBONI, 2016) 

 

 

2.3. LAJES 

 

Segundo Bastos (2006), as lajes são elementos construtivos planos 

bidimensionais, onde duas dimensões, o comprimento e a largura, são da mesma 

ordem de grandeza e são muito maiores que a terceira dimensão, a espessura.  
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As lajes são elementos construtivos planos, que tem a função de isolar os 

pavimentos, é constituída geralmente por esforços solicitantes verticais que realizam 

a transmissão das cargas para as vigas ou para pilares que suportam o seu peso 

próprio. Denominadas de placas, as lajes operam como chapas, isso ocorre na 

maior parte em edifícios altos, onde tem um esforço tangencial considerável que 

influencia paralelamente ao plano da placa (BASTOS, 2015). 

No sistema convencional as lajes podem ser de concreto armado, executadas 

in loco ou ainda pré-moldadas como laje alveolar, treliçada ou steel deck. A 

diferença entre elas é fundamentada na forma de fabricação, seja industrialmente ou 

diretamente no canteiro de obras. Conforme o tipo de parede elas podem ser 

armadas em uma ou duas direções. São responsáveis por resistir às cargas 

permanentes como: peso próprio, contrapiso, revestimento e o peso das paredes, 

além disso, também devem resistir às cargas acidentais (BASTOS, 2015). 

 

 

2.4. INSTALAÇÕES 

 

De acordo com Miranda e Zamboni (2016), todas as instalações tanto de 

hidráulica, como sanitária e elétrica da edificação serão feitas somente após a 

finalização de vedação em alvenaria, e para realização das instalações é necessário 

fazer aberturas nas paredes de alvenaria, com a finalidade de embutir a tubulação 

na parede, para que se tenha uma proteção da tubulação de intempéries, choques 

mecânicos e para um acabamento estético da obra. Os pontos de instalação são 

seguidos conforme o projeto da construção. 

. 
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3. SISTEMA DE CONSTRUÇÃO LIGHT STEEL FRAMING 

 

Light Steel Framing é um sistema construtivo racionalizado, composto de uma 

estrutura de aço galvanizado formado a frio, que compõem os painéis estruturais e 

não estruturais, vigas de piso, estruturas de treliças e demais componentes da 

edificação (SANTIAGO; FREITAS; CASTRO, 2012). 

A definição do Light Steel Framing vem do inglês, light significa “leve”, steel 

significa “aço” e framing, que vem de frame e significa “esqueleto”. Sendo assim, o 

Steel Framing pode ser definido como “processo pelo qual se compõe um esqueleto 

estrutural em aço que é formado por diversos elementos individuais que são ligados 

entre si, estes passam a funcionar em conjunto para resistir às cargas que solicitam 

a edificação e dando mesma forma.” (SANTIAGO; FREITAS; CASTRO, 2012). 

Segundo Maso (2017), o Light Steel Framing é método conhecido como 

“sistema de construção a seco”, seus elementos estruturais são pré-fabricados, 

deste modo, não há necessidade de utilizar água no canteiro de obras, com o uso 

apenas na construção das fundações e do revestimento escolhido. 

 

 

Figura 2 – Desenho Esquemático de uma Estrutura em Light Steel Framing. 

 

Fonte: Manual Steel Framing: Arquitetura (2012). 
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Desta forma, o sistema se resume basicamente em uma estrutura que é 

composta de paredes, pisos e cobertura, que possuem também subsistemas, além 

dos seus componentes. E esses subsistemas são: estrutural, de fundação, de 

isolamento termo acústicos, de fechamento tanto interno como externo, e 

instalações elétricas e hidráulicas (CONSULSTEEL, 2002).   

 

3.1 PERFIS DE AÇO FORMADOS Á FRIO 

 

As estruturas de aço são formadas por dois grupos de elementos estruturais, 

os perfis laminados e soldados e os perfis formados a frio. O sistema LST é 

composto por perfis formados a frio, eles são obtidos através de conformação 

continua em conjunto de matrizes rotativas, a partir de bobinas laminadas a frio ou a 

quente, com revestimento metálico, e todo processo é realizado com o aço em 

temperatura ambiente (RODRIGUES, 2006). 

Segundo Rodrigues e Caldas (2016), o revestimento de zinco ou liga 

alumínio-zinco é realizado através de um processo contínuo de imersão a quente ou 

por eletrodeposição, também conhecido como processo de galvanização, onde se 

cria uma proteção contra a corrosão dos perfis. 

Segundo Santiago, Freitas e Crasto (2012), os perfis que são mais usados no 

sistema Light Steel Framing são os que apresentam seção transversal tipo U (U 

simples), Ue (U enrijecido), cantoneira e cartola. O perfil U são utilizados como guias  

e possui alma e mesa, porém, não possui borda, que está presente nos perfis Ue. 

Os perfis U a apresentam ainda a largura da alma maior que a do perfil Ue, com 

intuito de permitir o encaixe deste no perfil U. Normalmente é utilizada a cantoneira 

em conexões de elementos e o cartola é comumente empregado como ripas de 

telhado.  

O perfil que será usado em cada elemento pode alterar. De cordo com a NBR 

15253 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2014), as secções e 

suas aplicações que são mais utilizadas são representadas na figura 3. 
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Figura 3 – Perfis de aço formados a frio para uso em LSF suas aplicações. 

 

Fonte: NBR 15253 (2005). 

 

Segundo Rodrigues e Caldas (2016), alguns dos elementos principais que 

são utilizados no sistema LSF e a sua definição, são:  

 

• Bloqueador: Perfil de travamento horizontal de montantes verticais;  

• Cantoneira: Perfil de conexões de elementos;  

• Guia: Perfil vertical de base e topo dos painéis;  

• Fita: Fita de aço Galvanizado é empregada como contraventamento de 

painéis de parede, piso e cobertura, também como travamento horizontal de vigas 

de piso ou cobertura, em combinação com os bloqueadores e quando utilizadas na 

horizontal, diminuem a altura de flambagem dos montantes;  

• Montante: perfis verticais que compõem os painéis estruturais formando as 

paredes;  

• Ripa: Perfil de apoio das telhas na cobertura;  
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• Sanefa: Perfil responsável por ligar as extremidades das vigas de piso;  

• Viga: Perfis utilizados horizontalmente formando as lajes;  

• Verga: Perfil estrutural utilizado na parte superior de aberturas como janelas 

e portas. 

• Ombreira: perfil vertical de apoio para as vergas nas aberturas;  

 

3.2 MÉTODOS DE CONSTRUÇÃO 

 

Segundo Freitas e Crasto (2006), existem basicamente três métodos de 

construção que é utilizado no sistema Light Steel Framing: o método tradicional 

Stick, o método por painéis e o método de construção modular. 

 

3.2.1 Método Stick 

 

No método Stick tem por característica o corte dos perfis como também a 

montagem de painéis, colunas, lajes, contraventamentos e as tesouras dos telhados 

serem feitas no próprio canteiro de obras, sendo assim, o procedimento se tornam 

mais lento e existe a necessidade de mão de obra mais especializada. Esse método 

é usado principalmente em locais onde não tem possibilidade de pré-fabricação dos 

perfis. Os perfis são previamente furados para a passagem das instalações elétricas 

e hidráulicas. Depois de erguida a estrutura procede-se à colocação dos restantes 

revestimentos exteriores e interiores (SANTIAGO; FREITAS; CRASTO, 2012).  

 

 

3.2.2 Método por Painéis 

 

De acordo com Santiago, Freitas e Crasto (2012), os elementos estruturais e 

não-estruturais contraventamentos, lajes, e tesouras de telhado são pré-fabricados,  

desta forma só é necessário colocá-los na sua posição correta, assim produtividade 

aumenta, e também como os painéis são pré-fabricados nas indústrias eles  

recebem um controle maior na produção proporcionando medidas mais precisas e 

com  uma melhor qualidade final no produto. 
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3.2.3 Método de Construção Modular 

 

Segundo Bortolotto (2015), este método referido é a construção modular, onde as 

unidades são completamente pré-fabricadas e possui a possibilidade de serem 

entregues no local da obra com todos os acabamentos internos como revestimentos, 

louças sanitárias, bancadas, mobiliários fixos, metais, instalações elétricas e 

hidráulicas. 

 

 

3.3 FUNDAÇÕES 

 
O Sistema Light Steel Framing é leve e autoportante, sendo assim, tem a 

habilidade de aguentar o seu próprio peso, não exigindo muito da fundação se 

comparado aos outros sistemas construtivos. Contudo, é preciso que a fundação 

esteja em esquadro e nivelada, devido fato de a estrutura distribuir a carga 

uniformemente por toda a sua extensão (BRASILIT, 2014). 

Segundo Santiago, Freitas e Castro (2012) o radier e a sapata corrida são as 

melhores opções de fundação para o sistema LSF, entre as duas opções o radier é 

o mais utilizado devido ao custo e rapidez de execução. O tipo de fundação é 

escolhido através do estudo de solo pelo meio de sondagens, da topografia e do 

nível do lençol freático do terreno. A etapa de execução das fundações ocorre da 

mesma forma em que os outros sistemas construtivos convencionais, e como em 

outras edificações, deve se ter o cuidado com a impermeabilização, para evitar a 

presença de umidade na estrutura e futuras infiltrações. 

 

3.3.1 Radier 

 

O radier mostrado na figura 4 é uma fundação do tipo rasa, que tem 

semelhança com uma laje de concreto contínua, pode ter espessura uniforme ou 

variável, o radier não demanda de escavações e pode-se também incluir elementos 

de enrijecimento, como vigas ou nervuras. Pode ser de concreto protendido ou 

concreto armado (reforçado). 
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Figura 4 – Corte de uma Fundação Radier e Estrutura em LSF.  

 

 

Fonte: Manual Steel Framing: Arquitetura (2012). 

 

Segundo Santiago (2012), para que o radier desempenhe um bom papel no 

sistema é necessário atender algumas condições para o dimensionamento estrutural 

como: 

 • Prever o nível do contra piso de no mínimo 15 cm da altura do solo, a fim de 

evitar umidade do solo e infiltrações. 

• Prever inclinação de pelo menos 5% nas calcadas ao redor da edificação, 

garagens e terraços. 

 

 

3.3.2 Sapata corrida 

 

 A sapata corrida é um tipo de fundação rasa contínua que é recomendada 

para edificações com paredes portantes, onde a sua distribuição é contínua ao longo 

das paredes. É Constituída de vigas de concreto armado, de blocos de concreto ou 

de alvenaria que são colocadas sob os painéis estruturais do LSF, conforme a 

Figura 5. (SANTIAGO, 2012).  
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Figura 5 – Corte de fundação sapara corrida. 

 

 

 

Fonte: Manual Steel Framing: Arquitetura (2012). 

 

O contrapiso desse tipo de fundação é obtido por meio de perfis galvanizados 

que apoiados sobre a fundação constituem uma estrutura de suporte aos materiais 

que formam a superfície do contrapiso (CRASTO, 2005). 

 

3.3.3 Ancoragem  

 

Segundo ConsulSteel (2002) para escolher a ancoragem que seja mais 

eficiente vai depende do tipo de fundação escolhida e das cargas solicitações da 

estrutura, das condições climáticas, dentre outras. A tipologia da ancoragem, e as 

suas dimensões e os espaçamentos serão definidos pelo projeto estrutural, os 

principais tipos de ancoragem são: a química com barra roscada e a expansível com 

parabolts.   

Para realizar a montagem dos painéis na estrutura do pavimento térreo, os 

painéis são fixados á fundação através de sistema de finca-pinos acionado á 

pólvora. Utilizando esse método para manter o prumo dos painéis enquanto são 

montados até ser feita a ancoragem definitiva (BRASILIT, 2011). 
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3. 4.  PAINÉIS 
 

Os painéis do sistema Light Steel Framing podem ser utilizadas como 

paredes estruturais, e como paredes de vedação. São paredes estruturais quando 

suportam as cargas da edificação, podem ser externos ou internos, e são não 

estruturais quando exercem somente a função de fechamento externo ou divisória 

(SANTIAGO; FREITAS; CASTRO, 2012). 

Os painéis estruturais estão expostos às cargas horizontais e verticais, como 

pode ser observado na figura 5 e na maioria das vezes, são executados antes em 

fábricas o que dá uma garantia de melhor qualidade produtividade e também em 

melhores condições de trabalho. 

  

Figura 6 – Transferência de Cargas à Fundação. 

 

 

 

Fonte: Manual Steel Framing: Arquitetura (2012). 

 

Os painéis são compostos por montantes que são dispostos verticalmente e 

normalmente com espaçamentos de 400 ou 600 mm, é determinada de acordo com 

as solicitações que cada perfil será submetido. Quanto maior for o espaçamento 

entre os montantes, menor será a quantidade utilizada dos mesmos, em 

consequência disso, a carga que cada um deverá absorver será maior (CRASTO, 

2005). 
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3. 5.  VEDAÇÃO 
 

A vedação do sistema deve ocorrer de preferencialmente com elementos 

leves, e se existir possibilidade com modulares. As principais vedações utilizadas 

são o OSB (Oriented Strand Board), o gesso acartonado e a placa cimentícia.  

O OSB (Oriented Strand Board), que traduzido para o português é "painel de 

tiras de madeiras orientadas” (LP-BRASIL 2015), são produzidas através de 

reflorestamento, as suas tiras de madeira são orientadas em três camadas 

perpendiculares, melhorando assim sua resistência mecânica e a sua rigidez, são 

ligadas com resinas e prensadas sob altas temperaturas (SANTIAGO; FREITAS; 

CASTRO, 2012). O OSB pode ser usado internamente e externamente dos painéis, 

pisos, forros, e substrato para coberturas, no entanto seu uso é mais empregado na 

vedação externa. 

O gesso acartonado pode ser usado no sistema de vedação interna e para 

painéis estruturais e não estruturais, as placas de gesso acartonado chegam no 

canteiro de obra prontas para uso, já que são produzidas industrialmente. 

Segundo Santiago, Freitas e Crasto (2012), as placas cimentícias podem ser 

usadas tanto para vedação interna como para externa, empregadas principalmente 

em áreas úmidas e com exposição a intempéries. As placas cimentícias são 

formadas por uma mistura homogênea que envolve o cimento Portland e fios 

sintéticos, pela da tecnologia CRF (Cimento Reforçado com Fio Sintético), tendo 

como características principais a durabilidade, estabilidade, facilidade no manuseio e 

facilidade no corte (ETERNIT, 2014). 

 

3. 6.  LAJES E COBERTURAS 
 

O sistema Light Steel Framing aceita diversos tipos de cobertura. De acordo 

com Santiago, Freitas e Crasto (2012, p.64), “A escolha depende de diversos fatores 

como tamanho do vão a cobrir, carregamentos, opções estética, econômicas, etc.”. 

As coberturas podem se classificar com cobertura plana ou inclinada. As 

coberturas planas são feitas de chapas onduladas com preenchimento de concreto e 

seu caimento é definido pela variação de altura do contrapiso. As coberturas 

inclinadas são as mais usadas no Brasil, são feitas de forma similar ás coberturas de 

construções convencionais, que utiliza estrutura de caibros e de tesouras 

(SANTIAGO, FREITAS; CRASTO, 2012). 
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3. 7.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS  
 
  

O sistema de instalações elétricas e hidráulicas no LSF acompanha os 

princípios e materiais utilizados na construção convencional, e apresentam 

vantagens, entre elas, a agilidade na instalação e a praticidade, pelo fato de haver 

um vazio interno nas paredes e também por ser um sistema industrializado, 

possibilitando assim, a presença dos furos nos montantes para passagem dos 

condutores e canos, o que permite uma execução rápida e sem a necessidade de 

quebrar paredes. 
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4. APLICAÇÕES, VANTAGENS E DESVANTAGENS DO LIGHT STEEL 

FRAMING. 

 

4.1 APLICAÇÕES DO LIGHT STEEL FRAMING  

 

De acordo com Souza (2014), as aplicações do sistema Light Steel Framing 

são variadas e estão listadas a seguir. 

 

 Construções residenciais unifamiliares; 

 Edifícios residenciais e comerciais;  

 Edifícios não residenciais (escritórios, centros de saúde, banco, entre outros);  

 Projetos de fachadas, reformas e ampliação de construções; 

 Unidades Modulares;  

 Edificações efêmeras (stands, canteiro de obra, edificações provisórias em 

geral).  

 

4.2 VANTAGENS DO LIGHT STEEL FRAMING 

 

O sistema Light Steel Framing possui diversas vantagens se comparado ao 

sistema de construção convencional, vantagens na produtividade, na qualidade, no 

acabamento além das vantagens em relação à preservação do meio ambiente 

(SANTIAGO, CRASTO; FREITAS, 2012). 

As principais vantagens do método construtivo Steel Frame são: 

 

 Os produtos que formam o sistema são todos padronizados de tecnologia 

avançada, onde a matéria prima usada, os processos de fabricação, suas 

características técnicas e acabamento passam por rigorosos controles de qualidade 

(SANTIAGO, CRASTO; FREITAS, 2012); 

 O Light Steel Framing garante uma grande agilidade na execução, 

proporcionando a montagem e fabricação de componentes dentro e fora do canteiro 

de obras, tendo como resultado a redução dos prazos de construção (SANTIAGO, 

CRASTO; FREITAS, 2012); 
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  Sua execução em tempos chuvosos não é um obstáculo, já que não afeta em 

nada a estrutura, e existe a possibilidade de ser abrir diferentes frentes de serviços 

ao mesmo tempo durante a execução da obra (SOUSA; MARTINS, 2009); 

 A sistemática do canteiro de obras é um ponto muito positivo, por não fazer 

uso de brita, areia, areola, cimento, ferragem e madeira na estrutura, faz com que o 

canteiro não possua necessidade de grandes áreas de armazenamento de 

materiais, facilitando a organização e a limpeza do canteiro de obras (MEDEIROS, 

2014); 

 Por ser uma estrutura totalmente de aço pré-fabricado, favorece a redução de 

volume de material desperdiçado e a precisão construtiva, logo que esta é medida 

em milímetros, garantindo assim uma estrutura perfeitamente nivelada e aprumada, 

facilitando as atividades de assentamento de esquadrias, instalação de elevadores, 

bem como redução no custo dos materiais de revestimento diferente das 

construções convencionais que a precisão é medida em centímetros (RODRIGUES, 

2006);  

 Os perfis formados a frio são extremamente leves, proporcionando maior 

facilidade no transporte, manuseio e montagem dos mesmos (SANTIAGO, 

CRASTO; FREITAS, 2012); 

 O aço é o único material que pode ser reaproveitado diversas vezes e suas 

estruturas podem ser montadas e desmontadas inúmeras vezes sem perder suas 

características básicas de qualidade e resistência, o aço, em suas várias formas, é o 

material mais reciclado em todo o mundo (RODRIGUES, 2006); 

 Possui resistência à corrosão, os perfis de aço galvanizado apresentam uma 

maior estabilidade dimensional, diferente da madeira, o aço não empena nem trinca 

por causa da dilatação (RODRIGUES, 2006); 

 Possibilita a melhoria dos níveis de desempenho termoacústico por meio da 

combinação de materiais de fechamento e da instalação de lã mineral entre os 

painéis e forro (FREITAS E CASTRO, 2006); 

 Processo de galvanização dos perfis, de acordo com as especificações de 

revestimento mínimo exigido pela NBR 15253 (2005) proporciona a proteção e a 

durabilidade dos perfis de aço, assim garante a proteção e longevidade da estrutura 

(SANTIAGO, CRASTO; FREITAS, 2012);  
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 Os perfis de aço galvanizado previamente perfurados na fabricação em 

conjunto com a utilização de painéis de gesso acartonado facilitam as instalações 

elétricas e hidráulicas (SANTIAGO, CRASTO; FREITAS, 2012);  

 Alívio de carga nas fundações: por serem mais leves, as estruturas em aço 

podem reduzir em até 30% o custo das fundações, quando comparada com o 

método convencional. Obras entregues normalmente no prazo máximo de noventa 

dias (RODRIGUES, 2006); 

 Os perfis de aço galvanizado não contribuem para a propagação do fogo 

(RODRIGUES, 2006); 

 O sistema atende as mais variadas concepções estéticas de projeto 

arquitetônico, não limitando a criatividade do arquiteto (SOUSA; MARTINS, 2009); 

 Retorno antecipado do investimento devido a rapidez da execução da obra, 

tendo um ganho adicional pela ocupação antecipada do imóvel e também pela 

agilidade no retorno do capital investido (SANTIAGO, CRASTO; FREITAS, 2012). 

 

 

4.3 DESVANTAGEM DO LIGHT STEEL FRAMING 

 

Assim como outros sistemas construtivos, o LSF também apresenta 

limitações de aplicações a serem avaliados como: 

 

 Necessita de mão de obra mais qualificada para elaboração de projetos, 

cálculos estruturais e até mesmo na construção das estruturas devido ao processo 

de execução mais detalhado e com maior precisão, muitas vezes carecendo de 

treinamento dos profissionais (CAMPOS, 2014);  

  O sistema Light Steel Framing pode ter um custo mais caro quando se é 

comparado aos outros sistemas construtivos, fator que depende da disponibilidade 

de fornecedores dos materiais empregados, pois a matéria prima apesar de 

competitivas ainda tem o custo mais alto quando comparadas com o material 

empregado em outros sistemas construtivos, além de mão de obra especializada no 

local (CAMPOS, 2014); 
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 No Light Steel Framing existe limitações no número de pavimentos, 

usualmente são construídas edificações de até cinco pavimentos utilizando somente 

o LSF (MORAIS, 2004); 

 Pouco empregado nas construções residências em comparação ao potencial 

industrial do Brasil, pelo fato de que a construção pelo método convencional está 

muito arraigada na cultura da população brasileira (FREITAS; CASTRO 2006). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Através da fundamentação teórica este estudo procurou identificar os 

diferenciais do Light Steel Framing em relação ao sistema convencional, 

demonstrando suas etapas desde a fundação até a conclusão da obra. 

Foi visto que sistema de construção convencional é o mais utilizado na 

indústria brasileira de construção e tem como principais características a utilização 

estruturas de concreto armado com a alvenaria de blocos cerâmicos, que é 

responsável pela vedação da edificação, é um método de construção totalmente 

artesanal, e tem como pontos negativos o seu excesso de desperdício de materiais, 

o retrabalho, a baixa produtividade e também a geração de resíduos. Suas etapas 

construtivas, seus materiais e a mão de obra qualificada são de mais fácil acesso do 

que o sistema LSF. 

 Light Steel Framing é um método construtivo de alto grau de industrialização 

é composto de uma estrutura de aço galvanizado formado a frio, que compõem os 

painéis estruturais e não estruturais, estruturas de treliças, vigas de piso e demais 

componentes da edificação. Existem basicamente três métodos de construção que é 

utilizado pelo LSF: o método por painéis, o método tradicional Stick e o método de 

construção modular.  

De modo geral, é possível observar que o sistema LSF apresenta grandes 

vantagens tanto técnicas como construtivas, como a leveza da estrutura, a 

versatilidade, o alto grau de industrialização, a velocidade construtiva, e também a 

facilidade de manutenção, além de ser uma construção mais sustentável em relação 

ao método convencional. Entre suas desvantagens estão: a falta de mão de obra 

qualificada, falta de conhecimento técnico, além do fato de que a construção pelo 

método convencional ainda está muito arraigada na cultura da população brasileira, 

fazendo assim com que se tenha certa desconfiança em relação aos outros métodos 

construtivos. 

Entretanto, com o avanço do cenário atual o aculturamento é uma questão de 

tempo, pois com a disseminação dos benefícios do sistema LSF, com a crescente 

industrialização e com incentivos governamentais, podem fazer com que a utilização 

do sistema se torne mais comum. 
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O aperfeiçoamento dos estudos e análises e desenvolvimento de ações, 

utilização do método em áreas de grande corrosão são alguns dos indicativos para 

novos estudos e trabalhos sobre o Light Steel Framing. Para garantir a eficiência 

construtiva do método são fundamentais suas aplicações e suas especificidades.  
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