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RESUMO 

 

O crescimento habitacional ganhou um tamanho notório na população brasileira e 
com o intuito de solucionar esse crescimento e proporcionar conforto à construção 
civil está implantando no Brasil um novo método construtivo.  O sistema em questão, 
Light Steel Frame, vem sendo introduzido de forma simples e eficaz no ramo da 
construção civil, além de contribuir de forma inteligente e produtiva. Essa inovação 
vem ganhando forças no ramo da construção porque ela tende a ser flexível na 
montagem, conservar os recursos naturais, atender as necessidades atuais e até 
mesmo na redução de matéria prima, pois esse novo conceito é feito por meio de 
aço galvanizado. Nesse estudo é realizado um pequeno comparativo de custo e 
funcionalidade do método construtivo LSF com o sistema convencional, onde são 
notório que a construção em Steel Frame é superior as construções de 
convencionais. Contudo com o crescimento da industrialização e aperfeiçoamento 
da mão de obra, o sistema Light Steel Framing tende a se estabelecer na construção 
brasileira. 
 

 

Palavras-chave: Light Steel Framing; Construção Convencional; Sistema Steel 

Frame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JESUS, Monique C. Residences that use the Light Steel Framing construction 
system. 2019. 47f. Course Completion Work (Undergraduate Degree in Civil 
Engineering) - Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 2019. 

ABSTRACT 

 
The housing growth has gained a notable size in the Brazilian population and in order 
to solve this growth and provide comfort to the civil construction is implanting in Brazil 
a new constructive method. The system in question, Light Steel Frame, has been 
introduced in a simple and effective way in the field of civil construction, besides 
contributing in an intelligent and productive way. This innovation has been gaining 
strength in the construction sector because it tends to be flexible in assembly, 
conserve natural resources, meet current needs and even reduce raw material, as 
this new concept is made using galvanized steel. In this study a small comparative of 
cost and functionality of the LSF constructive method with the conventional system is 
realized, where it is known that the construction in Steel Frame is superior to the 
conventional constructions. However, with the growth of industrialization and the 
improvement of the workforce, Light Steel Framing tends to establish itself in 
Brazilian construction. 
 

 

Key words: Light Steel Framing; Conventional Construction; Steel Frame System. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Compreender sobre um novo modelo de construção sem a necessidade de 

utilização de tijolos onde “se torna muito mais rápido de ser executado e gera menos 

entulhos e sujeiras para a obra” (REIS, 2019).  

Essa maneira de construção alia a rapidez e produtividade com a eficiência 

do projeto, podendo levar até um terço do tempo para ser construída se comparada 

ao tipo de construção convencional. 

Esse sistema ainda não é muito comum aqui no Brasil, mas ele tende a 

dominar o processo construtivo no país daqui a alguns anos. A Light Steel Framing 

como o próprio nome já diz é um sistema feito em perfil por chapas de aço 

galvanizados, leves e que são revestidos por placas onde pode ser utilizado o gesso 

acartonado, as placas cimentícias para ambientes externos ou até mesmo madeira. 

A Light Steel Framing se comparada com uma edificação de alvenaria 

estrutural é um método bastante sustentável e econômico. Ela traz flexibilidade 

primordial para a construção civil que é feito através de uso de tecnologias 

industrializadas. Como essa nova ideia de construção interfere para o crescimento 

do Brasil? 

A finalidade deste trabalho é compreender a importância desse processo 

construtivo e o quão acessível ele tem se tornado no Brasil, com o foco em analisar 

as características desse método inovador, as vantagens e desvantagens, as etapas 

desse processo de construção e a maneira que é executado a implantação dessa 

construção.  

Este estudo é construído através de pesquisas feitas em livros, palestras, 

sites e artigos relacionados à Light Steel Framing. O conteúdo apesar de ser recente 

varia de um a treze anos de existência e é de suma importância que as pessoas 

entendam a relevância desse novo conceito de estrutura no ramo da construção 

civil.  

Para Hass e Martins (2011, p. 9) com o aumento da produção no setor da 

construção civil, existe a necessidade de construção com maior agilidade e menos 

desperdício, levando em conta ainda um desenvolvimento consciente em relação à 

importância das questões ambientais. 

 

 



2. LIGHT STEEL FRAMING 

 

2.1 CONCEITO 

 

A palavra Steel significa aço, que nesse caso é o aço galvanizado, já a 

palavra Light quer dizer leve e Framing significa armação, logo LSF é o mesmo que 

Armação de Aço Leve. A LSF é uma técnica construtiva que segundo Pinho (2004, 

p.15) muito utilizado nos Estados Unidos desde a época do século XIX, com a 

demanda da população que havia se multiplicado bastante durante esse período e 

após a Segunda Guerra Mundial onde as metalúrgicas obtiveram bastante 

conhecimento na industrialização do aço. 

Ainda de acordo com Pinho (2004) antes desse novo método se tornar uma 

das opções de construção mais requisitadas do país, a estrutura mais procurada 

naquela época era o Wood Framing cujo significado quer dizer enquadramento de 

madeira, que na verdade é a estrutura de edifícios em madeira, que por ventura se 

mantém até hoje. A imagem abaixo mostra a o uso da construção em madeira e em 

aço. 

 

Figura 1 - Estruturas de Wood Framing e Light Steel Framing 

 

Fonte: Santiago (2012) 



Na década dos anos 80 houve uma grande obstrução por conta da indústria 

de madeira, no qual os preços começaram a crescer de modo que se tornou inviável 

a compra dessas madeiras para executar uma construção. 

Com o final da Guerra muitas construtoras e até mesmo técnicos ganharam 

uma sólida experiência com o metal e passaram a lidar com esse requisito de 

maneira profissional. E com o valor abusivo da madeira no mercado surge à ideia de 

implantar um novo sistema, no ramo de construção civil, que foi onde começou o 

investimento nas estruturas de aço que tem crescido positivamente em diversos 

países. 

 

Figura 2 – Light Steel Framing 

 

Fonte: Araújo (2018) 

 

Crasto, Freitas e Santiago (2012, p.11) destacam e afirmam que diante do 

grande crescimento populacional e dos avanços tecnológicos, o setor da construção 

civil tem buscado por sistemas mais eficientes e processos mais racionalizados, 

visando aumentar a produtividade, diminuir a geração de resíduos e atender a 

demanda crescente. 

No Brasil a grande maioria das construções é realizada no método 

convencional, que no caso é a alvenaria, que consiste na utilização de tijolos ou 

blocos de concreto que são interligados por argamassa ou algum tipo de ligante. 

Essa maneira de construção tem a vantagem de encontrar mão de obra seja ela 



qualificada ou não e os materiais são mais acessíveis. Contudo seus impactos são 

bastante significativos.  

 

Figura 3 – Uso de Drywall no Steel Frame 

 

Fonte: Campos (2017) 

 

Conforme os estudos de Santos (2012) indicam como impactos significativos 

no modo de produção da alvenaria, levando em conta as etapas de benefício de 

evolução e matéria prima, produção de blocos e argamassa e o percurso: ruídos; 

consumo de água; geração de resíduos; consumo de energia. 

Para Santos (2012), como uma possibilidade à alvenaria, existe a Light Steel 

Framing ou Steel Frame como também é conhecido, que traz o aço galvanizado 

como uma forma de estrutura inovando o mercado e agregando lucrativamente para 

o país. Diferentes aspectos asseguram a sustentabilidade da construção em Steel 

Frame.  

A seguinte afirmação foi feita, por Ramos (2010), em relação à vantagem do 

sistema se comparado à alvenaria.  

Por ser industrializada, a construção torna-se muito mais rápida e 

tecnicamente superior, o canteiro de obra é limpo e mais organizado, há geração de 

pouquíssimo entulho (basicamente, embalagens dos materiais) e a mão de obra é 

racionalizada. Além disso, a manutenção do imóvel é mais simples e rápida 

(RAMOS, 2010). 



Existe uma semelhança muito grande do Steel Frame com o Drywall, porém 

ambos possuem diferentes conceitos, características e estruturas. O Steel Frame é 

composto por aço leve e é um sistema estrutural, que de acordo com Botelho (2017) 

tem sua espessura variando entre 0,80mm a 2,30mm. Pode ser classificado como 

marítimos e não marítimos, onde respectivamente tem 180g/m² e 275g/m² de 

revestimento, em estrutura galvanizada. 

Ainda de acordo com Botelho (2017) o Drywall por sua vez consiste em fazer 

a vedação da alvenaria, ou seja, a sua função é proteger a edificação contra chuva, 

ventos, isolamento acústico, dentre outros. Apesar de também utilizar aço 

galvanizado o Drywall não pode ser considerado estrutural, pois ele não é feito para 

aguentar as cargas que um edifício possui. Sua espessura é de 0,50mm e seu 

revestimento é feito de zinco e 120g/m², menor do que o Steel Frame. Na figura 4 

mostra como é utilização do Drywall no Steel Frame. 

 

Figura 4 – Utilização do Drywall 

 

Fonte: Campos (2017) 

 

O autor Botelho (2017) ainda informa que mesmo que esses dois sistemas 

sejam bastante semelhantes e estão interligados de alguma maneira, é incorreto 

dizer que são a mesma coisa, pois enquanto um é capaz de suportar a carga de 

uma construção o outro por sua vez apenas cobre a estrutura de um edifício.  

 



2.2 QUESTÕES AMBIENTAIS 

 

Entende-se que com o crescimento de um país, seja lá qual for, surge à 

necessidade e responsabilidade em preservar o meio ambiente, e essa 

conscientização vem ganhando espaço dentro do ramo da construção civil. A 

preocupação dos engenheiros, técnicos e até mesmo da construtora responsável 

por uma obra é de criar projetos lucrativos que não gerem muitos impactos à 

natureza (PINHO, 2004). 

Ainda segundo o autor, uma grande vantagem para quem escolhe utilizar à 

forma de construção a seca é que ela não utiliza materiais que são prejudiciais ao 

meio ambiente e o investimento em insumos podem ser recicláveis e reutilizados 

novamente. E o fato do aço ser 100% reciclável torna tudo mais prático e eficaz. 

Para Bellei e Pinho (2004), o planejamento da obra é essencial nesse sistema 

de construção seca, pois uma das características desse sistema é que ele possui 

uma responsabilidade ambiental onde diminui o impacto ecológico. Existe uma 

redução na quantidade de resíduos que são gerados durante a obra, isso faz com 

que a intenção de ser sustentável seja almejada. 

Esse método, Steel Frame, segundo Bellei e Pinho (2004, p. 16) vêm 

crescendo no Brasil e ele tem provocado muitos efeitos tanto na produção quanto no 

processo construtivo, pois não interfere somente na obra em si, mas envolve toda a 

questão ambiental onde o engenheiro responsável pela obra tem que estar ciente 

em preservar e diminuir os danos que numa construção convencional, por exemplo, 

não seria um ponto muito relevante. 

Ao fazer um comparativo entre o método construtivo convencional, alvenaria 

estrutural, e o método construtivo a seca, Light Steel Framing, percebe-se que na 

construção convencional são utilizados matérias que são altamente poluentes que 

são prejudiciais ao meio ambiente e há um desperdício considerável que colabora 

para o consumo dos recursos naturais. Já o método Steel Frame, como também 

pode ser chamado, a preocupação com os riscos do meio ambiente vêm em primeiro 

lugar, porque esse sistema tende a contribuir ecologicamente com a sociedade, 

zerando os riscos ambientais. 

De acordo com um estudo realizado por Bujnak (2001) em um encontro 

universitário de Engenharia Civil em Tremecém na Argélia,  os impactos ambientais 

analisados em três áreas (emissão de CO2, consumo de energia e esgotamento de 



recursos) são similares entre construções de concreto e aço galvanizado, exceto na 

questão de utilização de recursos onde o concreto usa 65% a mais.  

A imagem a segui apresenta o gráfico 1, onde faz um comparativo entre o 

sistema em Steel Frame e Concreto. 

 

Gráfico 1 – Revisão geral dos resultados globais  

 

Fonte: Bujnak (2011). 

 

Segundo Dias (2006), a gestão ambiental consiste em um conjunto de 

medidas e procedimentos que permite identificar problemas ambientais gerados 

pelas atividades da instituição, como a poluição e o desperdício, e rever critérios de 

atuação (normas e diretrizes), incorporando novas práticas capazes de reduzir ou 

eliminar danos ao meio ambiente.  

Ao planejar uma obra, uma das preocupações do profissional responsável 

pelo projeto é qual o impacto ambiental aquela obra terá para a população local. No 

momento em que essa necessidade for atendida em relação a esse fator, o 

desenvolvimento social e econômico estará agregando na qualidade de vida dos 

indivíduos e da sociedade (DIAS, 2006).  

A figura 5 e 6 mostra como se pode implantar o Steel Frame sem alterar a 

parte da natureza.  

 



Figura 5 – Estrutura residencial em Light Steel Framing 

 

Fonte: Freitas (2012) 

 

 

Figura 6 – Montagem do Steel Frame 

 

Fonte: Freitas (2012) 



 

No site do Ministério do Meio Ambiente (2019), informa que para a Agenda 21 

a construção sustentável é definida por "um processo holístico que aspira a 

restauração e manutenção da harmonia entre os ambientes natural e construído, e a 

criação de assentamentos que afirmem a dignidade humana e encorajem a 

equidade econômica".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 

 

Mediante as pesquisas realizadas para a elaboração desse trabalho ficou 

evidente que uma das grandes qualidades desse sistema é a leveza e praticidade 

que ele proporciona, ele consiste numa estrutura feita de aço galvanizado que está 

ligado há diversos elementos como placa cimentícia, painéis que compõem a parede 

do edifício, placas de gesso acartonado, isolantes acústicos, revestimentos e até 

mesmo o uso de PVC.  

A LSF também é conhecida por construção seca. Possui essa nomenclatura 

porque não é utilizada água no canteiro de obra como é feito geralmente nas 

construções convencionais, apenas é necessário o uso da água no momento em 

que é realizada a fundação, que normalmente é feita de radie. 

"Quem vê aquelas estruturas metálicas, ocas e principalmente leves, acha 

que o steel frame não tem a mesma segurança que a alvenaria. Mas o sistema fez 

testes em laboratórios, que são os mesmos aplicados à alvenaria, e passou em 

todos", afirma (Valverde, 2011). 

Um dos objetivos da utilização desse processo de construção é evitar o 

desperdício de matérias que são utilizados durante a obra, realizarem a entrega do 

edifício num período bem menor do que o de costume e praticidade na montagem 

do projeto. Segundo Santiago, Freitas e Crasto (2012, p.15), existem três métodos 

construtivos utilizando a Light Steel Framing, o Stick, por painéis e o de construção 

modular. 

No primeiro método citado pelos autores, Stick, todos os elementos são 

montados no próprio canteiro de obra, os painéis, as lajes, as treliças, as colunas. 

Toda montagem é realizada no local. Isso ocorre quando geralmente não é possível 

a pré-fabricação, conforme mostra a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 7 – Método Stick 

 

Fonte: Valverde (2011) 

 

Para Santiago, Freitas e Crasto (2012) o método Stick ainda pode ser 

subdividido em Platform e Balloon. Na construção Stick Balloon a estrutura do piso é 

fixada nas laterais dos montantes e os painéis geralmente são muito grandes e vão 

além de um pavimento. Já no método Stick Platform, pisos e painéis são construídos 

sequencialmente um pavimento de cada vez, e os painéis não são estruturalmente 

contínuos. As vigas de piso são apoiadas nos montantes de forma a permitir que 

suas almas estejam em coincidência com as almas dos montantes, dando origem ao 

conceito de estrutura alinhada, ou in-line Framing. Abaixo há uma figura fazendo o 

comparativo entre o método Stick Platform e Balloon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 8 – Comparativa entre stick platform e balloon 

 

 

Fonte: Castro (2012) 

 

Ainda segundo os autores no segundo método, painéis, alguns componentes 

como treliças de telhado, lajes, painéis e contraventamento podem ser pré-

fabricados fora da obra e montado no local. A figura 9 mostra o método de painéis. 

 

Figura 9 – Método de painéis 

 

Fonte: Gonzales (2008) 



"O cálculo estrutural do Light Steel Framing se baseia em carga distribuída. 

Se não houver contraventamento e espaçamento correto entre os perfis, que deve 

ser de 40 cm a 60 cm, em função das placas de vedação, a construção fica frágil e 

balançando" (Pomaro Heloisa, 2011). 

E no terceiro e último método, segundo Santiago, Freitas e Crasto (2012), 

modular, é quando a unidade é toda pré-fabricada e apenas é entregue no local da 

construção com todos os acabamentos internos, como instalações elétricas e 

hidráulicas, sanitários, bancadas, entre outros. 

 

Figura 10 – Método Modular 

 

Fonte: Freitas (2012) 

 

 A estrutura de perfis de aço galvanizado é parte principal do sistema LSF. 

Para compor um conjunto autoportante capaz de resistir aos esforços solicitados 

pelos elementos da edificação, é necessário que o dimensionamento dos perfis e o 

projeto estrutural sejam executados por profissional especializado, obedecendo às 

especificações das normas brasileiras para perfis formados a frio (SANTIAGO, 

FREITAS E CRASTO, 2012, P. 16). 

 

 



3.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 

Existem muitos fatores que tornam a Light Steel Framing a melhor opção no 

momento da escolha do tipo de construção a ser realizada. Segundo Brasileiro 

(2017) muitas pessoas ainda têm certo receio em fazer suas casas através do 

sistema em Steel Frame porque não tem a noção do quão viável é essa construção. 

O profissional que está responsável pelo projeto tem a reponsabilidade de 

convencer o cliente que essa é a melhor forma tanto de questão de sustentabilidade, 

quanto na questão serenidade da obra e a não geração de resíduos. 

Para Botelho (2017) o sistema de Steel Frame não é o único industrializado 

existente no mercado, porém ele é uma tendência que tem se mantido, pois vem 

ganhando seu espaço dentro do ramo da construção civil por ser bastante seguro, 

passa por diversas análises, testes e ensaios que passam pelas normas técnicas, 

por mais que no Brasil o método mais utilizado seja o sistema de alvenaria.  

Essa nova filosofia de construção traz uma preocupação com o meio 

ambiente, a preocupação com redução de desperdício, com o dinheiro do 

consumidos, com o retorno de capital investido, essa construção veio para 

profissionalizar e facilitar as obras, conforme diz (BOTELHO, 2017). 

De acordo com Botelho, 2017 o aço industrializado é bastante resistente e 

possui um excelente controle de qualidade que usufrui de alta tecnologia avançada. 

É possível encontrar buchas, placas, parafusos para o sistema que resistem até 50 

kg por ponto de fixação, tornando-o rígido e fazendo com que sua estrutura tenha 

uma durabilidade melhor. 

Ainda de acordo com o autor, a grande vantagem desse sistema é que ele 

tende a facilitar e ser bastante flexível, compatibilizando soluções. Outros sistemas 

podem ser complementares do Steel Frame trazendo mais viabilidade para a obra e 

custo benefício desde que tenha um projeto bem definido. 

Para o autor esse sistema possui um excelente desempenho acústico, o aço 

pode ser reciclável e aproveitado diversos outras vezes sem perda de qualidade. O 

tempo que se leva para realizar uma construção em Steel Frame varia de acordo 

com o projeto, no entanto é um prazo bem menor do que o tempo da construção 

convencional, pois o sistema assegura grande rapidez na obra.  

Apesar do prazo da construção ser um terço mais ágil do que a convencional 

o custo é um pouco superior ao da alvenaria. Um dos equívocos mais habituais 



desse sistema é a falta de mão de obra qualificada para a função e erros na 

elaboração do projeto. O que acaba atrapalhando todo o processo e tornando o 

sistema desvantajoso e mais caro do que o normal. 

 

3.2 CUSTOS 

 

Segundo Ávila et at. (2003) “orçar é quantificar os insumos, mão de obra, ou 

equipamentos necessários à realização de uma obra ou serviço bem como os 

respectivos custos e o tempo de duração dos mesmos”. Ainda de acordo com o 

autor é comum que as pessoas se importem com o valor que será gasto numa 

determinada construção, realizar a pesquisa de preços é necessário para que não 

se gaste além do que de fato irá precisar. Muita das vezes o valor vai depender de 

um local de venda para o outro, o que em uma determinada loja de material de 

construção está mais caro em outra estará mais barato e vice e versa. Sendo assim 

é normal que seja feito um levantamento de custos em diversos lugares, para que se 

obtenha o menor preço possível.  

 

Tabela 1 – Comparativa de custo dos sistemas construtivos 

 

Fonte: Martins (2011) 

 

Para Tisaka (2006) o valor de uma obra vai depender de vários fatores como, 

metragem do imóvel, tipo de construção a ser realizada, mão de obra, material a ser 

utilizado, acabamento, se será com ou sem laje, todos esses fatores irão influenciar 

diretamente no orçamento. No sistema construtivo Light Steel Framing o valor na 

maioria das vezes é um pouco maior do que o de uma construção convencional, 

mas se levar em conta o tempo em que a obra é entregue pode-se afirmar que é 

bem mais vantajoso utilizar o método construtivo LSF. O orçamento é uma 



suposição do custo de uma obra. “Os orçamentos são executados, muitas das 

vezes, com base em composições de custos genéricas, obtidas em tabelas, ou 

livros” (GONZÁLES, 2008, P.10). Na tabela apresentada abaixo mostra um pequeno 

comparativo entre o sistema construtivo convencional e o LSF. 

Com base no que Tisaka (2006) diz, em relação ao custo dos materiais, o 

Steel Frame possui uma vantagem bastante significativa, pois grande parte da obra 

é feita com material sustentáveis, no qual sem vias de duvidas diminui no custo da 

obra se comparado à alvenaria estrutural. Um das matérias que torna o LSF mais 

caro é o conjunto das paredes externas. 

Quando se fala em orçamento do projeto o que deve ser analisado não é 

apenas o custo decorrente, mas também levar em consideração o custo em longo 

prazo, pois não vale a pena economizar no inicio e no final obter um gasto maior do 

que o planejado (TISAKA, 2006). O autor ainda ressalta o quão importante é o 

orçamento, uma vez que, não há domínio adequado e absoluto na área, pode-se 

haver o risco de coexistir preço fora da veracidade do mercado ou até mesmo perder 

consumidor para a concorrência e obter grandes prejuízos. 

 

Gráfico 2 – Diferença do custo de material e mão de obra 

 

Fonte: Pinho (2014) 

 

Conforme Tisaka (2006) o planejamento orçamentário que é mal realizado 

influencia diretamente no atraso da obra, paralisações, baixo controle de qualidade, 



contrato, dentre outros resultados incoerentes que podem levar a grandes danos 

imprevisíveis para o cliente. 

 

4. ESTAPAS DA CONSTRUÇÃO 

 

O sistema construtivo Light Steel Framing é um método bastante diferente do 

convencional, como não há utilização de tijolos a anatomia de sua construção é 

completamente divergente. No entanto, visualmente, possui uma perfeita 

semelhança sendo melhor em precisão e qualidade. 

 

4.1 FUNDAÇÃO 

 

A fundação é a parte mais importante de um projeto, pois ela é a estrutura 

responsável por absorver toda a carga que a edificação possui e fazer a distribuição 

para o solo.  

Para Santiago, Freitas e Crasto (2012) toda e qualquer construção de uma 

obra precisa ter um bom alicerce, para que isso ocorra é preciso que o engenheiro 

entenda qual o tipo de fundação que será necessário para aquela obra. Para 

entender melhor qual o tipo de fundação utilizar numa construção, seja ela no 

método convencional ou Steel Frame, abaixo tem uma figura que ilustra a definição 

dos dois tipos de fundações que existem superficiais e profundas. 

 

Figura 11 – Tipos de fundações 

 

Fonte: Lopes (2019) 



O profissional responsável pela obra precisa realizar o estudo de solo que é 

feito através da sondagem do terreno, para que através desse estudo de solo possa 

ser escolhido o tipo de fundação que será utilizado.  

Santiago, Freitas e Crasto (2012, p.26) afirmam que o sistema construtivo 

Light Steel Framing por ser um sistema leve, comparado com os outros métodos 

construtivos, não necessita de uma fundação que possua grandes estruturas para 

sustentar a construção. Desse modo os autores ressaltam que, geralmente, é 

utilizado o radie na fundação de uma residência que utiliza o sistema LSF e para 

executar esse tipo de fundação o ideal é que seja construído numa área maior do 

que o edifício que será levantado. Ainda de acordo com os autores outra opção de 

fundação para esse sistema é o da sapata corrida. 

O radie, de acordo com os autores, é a fundação mais utilizada para realizar 

construções em LSF é o radie, por ser uma fundação rasa composta por uma laje de 

concreto armado que engloba todo o local onde será estruturada a construção. Ele 

possui vigas em toda a sua extremidade e perante paredes estruturais, fornecendo 

rigidez para a fundação. A fotografia 12 ilustra um radie. 

 

Figura 12 – Fundação Radie 

 

Fonte: Brasilit (2019) 

 



Habitualmente, o radie é muito escolhido para fundação de uma obra de 

pequena dimensão, por desenvolver vantagens como menor gasto, agilidade no 

andamento do processo construtivo e na contenção de mão de obra se contraposto 

a outras formas de fundação.  

A sapata corrida, como mostra na figura 13, é um tipo de fundação que é 

utilizada para suportar cargas naturais de componente sucessivo, que apresentam 

cargas distribuídas lineares. Como é uma fundação rasa a sua escavação pode ser 

realizada manualmente, não necessitando de uso de equipamentos para tal. São 

compostas por viga de concreto armado viga e contrapiso feito de perfil de aço 

galvanizado.  

 

Figura 13 – Sapata corrida 

 

Fonte: Brasilit (2019) 

 

As sapatas são conveniente para lugares onde o solo se encontra firme e com 

certa resistência nas camadas sustentando grandes cargas. No entanto é pouco 

utilizada no sistema Steel Frame, porém pode ser uma alternativa. 

 



4.2 PAREDE INTERNA E PAREDE EXTERNA 

 

Segundo Pedroso (2017) para o fechamento da parede interna (painel 

estrutural) é utilizado o gesso acartonado que também pode ser chamada de 

Drywall, para realizar a execução desses painéis, onde sua separação varia de 400 

mm a 600 mm, os aços deverão ser parafusados e obter o tratamento de juntas, com 

a aplicação da fita micro perfurada e uma massa plana, assegurando uma estrutura 

nivelada e sem fissuras. A figura 14 ilustra uma parede interna. 

 

Figura 14 – Estrutura da parede interna 

 

Fonte: Brasilit (2019) 

 

O autor ressalta que não se deve confundir a parede interna de Drywall com 

as divisórias que são feitas através do Drywall, pois as divisórias não foram 

planejadas para suportar a carga de um edifício, já a parede interna sim.  

De acordo com Costa (2016) é natural que a aparência da parede em Light 

Steel Framing fique semelhante à de uma parede convencional, porém é uma 

parede claramente mais lisa e com um excelente capricho no esquadro e prumo. 

Ainda segundo o autor a parede externa é composta por uma combinação de 

sete componentes, cada um com uma função específica. Esses componentes são: 



Estrutura; OSB; Membrana; Placa cimentícia; Base coat; Revestimento e Lã de 

vidro. Na figura 15 mostra como é composta a parede externa. 

 

Figura 15 – Componentes da parede externa. 

 

Fonte: Brasilit (2019) 

 

Esses componentes são definidos, por Costa (2016) da seguinte maneira: 

 

 Base coat – É uma placa cimentícia que recebe um acabamento 

exclusivo e possui esta nomenclatura. Essa finalização é uma massa 

aplicada na parede, fazendo com que ela fique toda por igual. 

 Estrutura – É feita de aço galvanizado que ganha tratamento 

anticorrosivo exclusivo, que pode ter vida útil maior do que 100 anos. 

 Lã de vidro – Serve como isolante que é posto entre as faces da 

parede permitindo o desempenho termo acústico, onde torna possível 

manter a temperatura interna mais estável, economia de energia e 

diminui a transmissão de som tanto interno quanto externo para outro 

ambiente. 

 Membrana – Sua função é impossibilitar a entrada de umidade. 



 OSB – A placa OSB (Oriented Strand Board) é um painel de tiras de 

madeira, aumentando sua resistência a uma chapa de madeira 

comum.  

 Placa cimentícia – É feita de massa de cimento com reforço de fibra 

de vidro, fazendo com que a parede fique mais plana sofrendo menos 

deformidade com a variação do clima. 

 Revestimento – Depois que se aplica a base coat à parede é tratado 

de maneira normal se comparada a convencional, podendo receber 

qualquer tipo de acabamento desejado. 

 

4.3 LAJES 

 

Para realizar a laje deve ser seguido o mesmo principio que as paredes, de 

acordo com Santiago, Freitas e Castro (2012, p. 52), a estrutura de piso em LSF é 

feita por perfis de seção transversal Eu, chamado de vigas de piso. Os perfis 

utilizados como vigas de piso geralmente possui a mesmas dimensões das mesas 

dos montantes, no entanto, a espessura da alma das vigas é estipulada em 

atribuição da modulação da estrutura e o vão entre os apoios. 

Seguindo a essência do contrapiso, a laje pode ser úmida ou seca. A laje 

úmida determinada por ser uma chapa de metal ondulada aparafusada nas vigas, 

preenchida obrigatoriamente por concreto armado servindo como base de 

contrapiso. Já a laje seca as placas são mais rígidas de OSB ou cimentícias 

aparafusadas ao piso (SANTIAGO, FREITAS E CRASTO, 2012, p.54). 

Ainda de acordo com os autores a laje úmida, que está representada na figura 

16, tem uma camada de 4 cm à 6 cm de concreto que servirá como superfície do 

contrapiso. Com o intuito de evitar fissuras a laje úmida deve denominar uma 

armadura em tela soldada, durante a cura do concreto e apresentar também painéis 

de lã de vidro sobre a chapa de aço com objetivo de proporcionar conforto acústico 

adequado. 

 

 

 

 

 



Figura 16 – Laje úmida 

 

Fonte: Castro (2012) 

 

Ainda segundo os autores a laje seca, conforme figura 17, consiste no uso de 

placas mais rígidas que são aparafusadas à viga. As placas OSB de 18 mm de 

espessura são mais requisitadas para essa função, pois é leve e de fácil instalação. 

 

Figura 17 – Laje seca 

 

Fonte: Castro (2012) 



4.4 COBERTURA 

 

A finalidade da cobertura ou telhado numa construção é de proteger o edifício da 

temperatura, seja ela quente ou fria essa etapa também pode ser vista como um 

elemento elegante do projeto, necessitando de materiais que assistam tanto ao 

desempenho quanto as imposições do projeto arquitetônico (TERNI, SANTIAGO E 

PIANHERI, 2009). 

Ainda segundo os autores, a cobertura engloba diversos elementos como as 

telhas, as armações que dão suporte na cobertura e o conjunto de escoamento de 

águas pluviais. Podendo ser uma cobertura plana, mista ou inclinada.  

Os materiais que são usados para fazer a cobertura que protegerá o edifício são os 

mesmos perfis U e Ue de aço galvanizado que utilizam para fazer a estrutura da 

parede, com alma de 90 mm, 140 mm ou 200 mm de altura, ressaltam ainda os 

autores. 

É necessário que se atente a seguinte afirmação que foi realizada por Tateishi 

(2016), com o intuito de esclarecer sobre as coberturas em Steel Frame: 

 

A preparação e fabricação dos telhados são realizadas fora das 

obras, o que facilita a montagem, pois eles já chegam cortados e 

com todos os perfis furados. Basta seguir o manual e colocar os 

parafusos de acordo com a identificação nos perfis, com a posição 

predeterminada. As madeiras, por exemplo, é cortado na própria 

obra, o que demanda um tempo bem maior. A montagem dos 

telhados em light steel frame demanda apenas três dias em cada 

prédio. (TATEISHI, 2016). 

 

De acordo com o autor, esteticamente existem vários tipos de telhado, bem como 

as coloniais, as shingle, as cimentícias e os sanduíches. A escolha da telha vai 

depender do gosto do cliente e do clima do local de onde está sendo realizada a 

obra, porém normalmente as telhas que são mais utilizadas no Steel Frame são as 

colônias por ser mais versátil, ter resistência e possuir praticidade na montagem, e a 

shingle por proporcionar beleza, leveza e durabilidade. Na figura 18 mostra como a 

telha colonial é apta ao sistema. 

 



Figura 18 – Telha colonial no sistema LSF 

 

Fonte: Santiago (2012) 

 

Já na figura 19 está sendo ilustradas as telhas shingle e como também pode ser 

aplicada no método construtivo em LSF. 

 

Figura 19 – Telha shingle no sistema LSF 

 

Fonte: Santiago (2012) 

 



4.5 ISOLAMENTOS 

 

O isolamento termo acústico é uma maneira de vistoriar a qualidade do bem estar 

dentro de um ambiente, de forma que as condições externas não venham intervir 

nas internas, impossibilitando as transmissões de sons e impedindo perdas dou 

ganhos de calor externo. Segundo Santiago, Freitas e Crasto (2008), os princípios 

de isolamento termo acústico em LSF baseiam-se em conceitos de isolação 

multicamada, que consiste em combinar placas leves de fechamento afastada, 

formando um espaço entre os mesmos, preenchido por material isolante (lã mineral). 

Na figura 20 mostra o processo de isolamento acústico. 

 

Figura 20 – Isolamento termo acústico 

 

Fonte: Terni (2009) 

 

O barulho é motivado por uma alteração de pressão presente na atmosfera, 

estando apto a identificar pelo ouvido. A maneira mais normal de se transmitir o som 

é pelo ar, porém também pode ser conduzido por meio de materiais de uma 

construção. Há três tipos de transmissão de sons por uma edificação: Transmissão 



aérea, de impacto e proveniente da estrutura. Quando o som interfere sobre uma 

superfície, parte dele é refletida, parte é incorporada dentro do material e parte é 

transferido por meio dele. O isolamento acústico acontece quando se diminui a 

transferência do som de um cômodo para o outro ou de fora para dentro (ELHAJJ, 

2002). 

Ainda de acordo com o autor, a finalidade do isolamento térmico em um edifício é 

de inspecionar as perdas de calor na estação mais frias e ganhas de calor na 

estação mais quente. Para manter um equilíbrio adequado entre perdas e ganhos de 

calor, que mudam de acordo com a construção, são de suma importância que se 

analise todas as trocas térmicas no ambiente. A fotografia 21 retrata como é feito os 

isolamentos térmicos no sistema em Steel Frame 

 

Figura 21 – Isolamento térmico em Steel Frame 

 

Fonte: Terni (2009) 

 

O isolante térmico é avaliado através da Resistência Térmica, que nada mais é do 

que a eficácia do material em obstaculizar a passagem do calor (Santiago, Freitas e 

Crasto, 2012). 

 



4.6 INSTALAÇÕES LÉTRICAS E HIDRÁULICAS 

 

Segundo Santiago (2012) toda e qualquer construção realizada  em Light Steel 

Framing necessita que seja feita instalações, sejam elas elétrica, hidráulicas, 

telefônicas, internet, gás ou televisão a cabo. A forma e materiais que são usados 

para fazer a instalação são o mesmo que é utilizado no método convencional, 

devendo haver apenas alguns cuidados específicos na execução por não haver 

massa no interior da parede do LSF. 

Ainda de acordo com o autor as instalações Hidráulicas geralmente são feitas a 

partir de reservatórios importantes com pontos de consumo em todos os ramais, 

suas tubulações possuem diâmetro pequeno para que caibam no interior das 

paredes. Os materiais  mais comuns que existem são o PVC (policloreto de vinila), 

PEX (polietileno reticulado), PPR (polipropileno copolímero random), CPVC 

(policloreto de vinila cloratado) e o COBRE, esses materiais são compatíveis com o 

sistema construtivo Light Steel Framing (SANTIAGO,   2012).  

A imagem 22 mostra como é feito o processo de instalação elétrica e hidráulica. 

 

Figura 22 – Processo de instalação elétrica e hidráulica em LSF 

 

Fonte: Santiago (2012) 

 

A maneira de fazer a instalação é a mesma que ocorre na convencional, se 

atentando em travar as tubulações no interior das paredes, podendo ser feito com o 

uso de espuma ou anel de borracha.  



Seguindo a linha de raciocínio de Santiago (2012),    as  instalações elétricas 

usam conduítes ou eletrodutos para conduzir os fios até o local onde deverá ser feita 

o consumo de energia. Os conduítes podem ser de PVC ou POLIETILENO, onde 

são postos no interior da parede. No método construtivo LSF tem-se uma 

preferência por conduítes corrugados, com finalidade de evitar resíduos. A caixa de 

distribuição utilizada no Steel Frame é a mesma que usa no sistema convencional, 

devendo apenas ser fixadas com o auxilio de parafusos, por causas do vazio interno 

das paredes.  

 

4.7 FECHAMENTO E ACABAMENTO 

 

Para Botelho (2017) o fechamento nada mais é do que cobrir as estruturas do 

Light Steel Framing, e para que isso ocorra o adequado é a utilização de materiais 

que proporcionam uma obra seca, os mais indicados no Brasil são o OSB, placa 

cimentícia e o gesso acartonado, formando vedações internas e externas da 

edificação. A escolha de qual tipo de fechamento a ser usado vai depender do custo 

e finalidade a ser adotado no projeto da obra. A figura 23 apresenta uma construção 

em fase de fechamento. 

 

Figura 23 – Fechamento da construção 

 

Fonte: Botelho (2017) 

 



De acordo com Santiago, Freitas e Crasto (2012) no mercado nacional existem 

três tipos de gesso acartonado: Placa Standard (ST) é uma placa comum utilizadas 

em paredes secas; Placa Resistente a Umidade (RU) é uma placa verde para 

ambiente com umidade; e a Placa Resistente ao Fogo (RF), uma placa de cor 

avermelhada utilizada em paredes com necessidade de resistência ao fogo.  

Ainda de acordo com os autores, as placas de fechamento são dimensionadas na 

maioria dos casos com largura de 1,20m, múltiplo da modulação estrutural, podendo 

apresentar diferentes espessuras. Na imagem 24 mostra como fica uma edificação 

em LST. 

 

Figura 24 – Construção em Light Steel Framing 

 

Fonte: Santiago (2012) 

 

O resultado final da construção em Light Steel Framing é bem semelhante ao de 

uma construção convencional, isso sucede em razão do acabamento ser equivalente 

ao sistema. Depois que a edificação fica pronta é imperceptível saber qual foi o 

método construtivo utilizado naquela construção, afirma (BOTELHO, 2017). 

 

 



4.8 MONTAGEM DO SISTEMA 

 

Para Santiago (2012) no momento de montar o sistema a técnica que será 

utilizada vai depender do profissional, da construtora responsável pelo projeto e do 

método que foi escolhido para fazer a obra. A grande vantagem é que o sistema é 

geralmente pré-fabricado, facilitando e muito na hora de fazer a montagem e 

economizando bastante tempo também. O operário que trabalha com o Steel Frame 

tem que saber como é feita a montagem da estrutura, pois apesar de ser pré-

fabricado é indispensável que se tenha o conhecimento do sistema para que não 

haja nenhum problema. 

Segundo Elhajj (2004) é de suma importância entender que existem variedades 

de conexões e ligações no LST, apesar de nem todas serem utilizadas. Não saber 

utilizar as ligações pode comprometer o funcionamento da estrutura e aumentar o 

gasto da obra, gerando insatisfação da parte do cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A base teórica do trabalho proporcionou o entendimento do sistema 

construtivo Light Steel Framing e suas qualidades, impondo um extenso aspecto 

sobre as vantagens e desvantagens da utilização do sistema, se comparado ao 

método construtivo que é o mais utilizado. 

De modo generalizado, constata-se que a Light Steel Framing possui grandes 

vantagens táticas e construtivas, como a alta industrialização, a leveza da estrutura, 

agilidade na construção, flexibilidade e simplicidade na manutenção. Apesar dos 

fatores e praticidade o sistema ainda não é muito utilizado no Brasil.  

No entanto o sistema construtivo convencional se apresenta mais econômico do 

que o Steel Frame, com uma diferença de aproximadamente de 20% podendo ser 

reduzida de acordo com as limitações do próprio projeto como, mudança no sistema 

de cobertura, diminuição da placa de fechamento, utilização de perfis com menores 

espessuras e até mesmo reduzindo o custo dos materiais.  
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