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RESUMO 

Devido à inúmera diversidade que a indústria da construção civil encontrou ao longo de sua 

história, ela precisou evoluir e se modificar através de um crescente avanço tecnológico, 

desenvolvendo alternativas que possibilitaram a implementação de sistemas construtivos mais 

eficientes, que gerem menor desperdício, aumentem a produtividade e diminuam o impacto 

ambiental. Nesse aspecto, o uso do aço na construção civil aponta como uma alternativa de 

mudança ao panorama do setor. O sistema Steel Frame se fundamenta em um sistema 

construtivo, capaz de se adequar a estes requisitos, pois utiliza produtos padronizados de 

tecnologia avançada permitindo obra rápida, com melhoria de produtividade para o construtor 

através do processo construtivo industrializado, diminuindo desperdício nos canteiros de 

obras. As edificações executadas a partir deste método apresentam leveza, uniformidade e 

durabilidade. Nessa perspectiva o trabalho pode ser muito útil para alunos e profissionais da 

área, como forma de complementar a sua formação. 
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ABSTRACT  

Due to the countless diversity that the construction industry has encountered throughout its 

history, it had to evolve and change through increasing technological advances, developing 

alternatives that allowed the implementation of more efficient construction systems that 

generate less waste, increase productivity and reduce environmental impact. In this respect, 

the use of steel in construction points as an alternative to change the outlook of the industry. 

The Steel Frame System is based on a constructive system that can suit these requirements 

because it uses advanced technology standard products allowing fast work, with productivity 

improvement for the builder by the industrialized building process, reducing waste at 

construction sites. The buildings run from this method have lightness, uniformity and 

durability. In this perspective the work can be very useful for students and professionals as a 

way to supplement their training. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a construção civil ainda é predominantemente artesanal caracterizada pela 

baixa produtividade e principalmente pelo grande desperdício de materiais. O mercado tem 

sinalizado que essa situação precisa mudar e que o uso de novas tecnologias é a melhor forma 

de industrializar e racionalizar os processos. 

O sistema construtivo Steel Frame, também conhecido pela sigla LSF (Light Steel 

Framing), em português, a expressão é traduzida como “light = leve”, “steel = aço” e 

“framing” deriva da palavra “fram”, que pode ser definida como estrutura ou construção. 

Então, interpretando a tradução do termo LSF, temos: estrutura ou construção leve em aço.  

O sistema Light Steel Framing vem sendo utilizado em diversos países e apresenta um 

crescimento notável no Brasil que é um dos maiores produtores de aço do mundo. Devido aos 

avanços tecnológicos, esse sistema atende o mercado da construção civil e atinge objetivos 

fundamentais como, por exemplo, o aumento da produtividade em obra, a redução do 

desperdício de materiais, a diminuição do prazo de execução, entre outros. 

O sistema construtivo LSF (Light Steel Framing) é formado por perfis metálicos em 

aço galvanizado que são interligados através de parafusos autobrocantes, formando painéis 

estruturais que resistem aos esforços exigidos pela edificação. Estes perfis de baixa espessura 

refletem na redução do peso da estrutura e na facilidade do manuseio com o material. O 

resultado é uma rapidez no processo construtivo e uma diminuição no prazo de construção 

tornando-o economicamente mais viável, além de reduzir o impacto ambiental visto que não 

gera muito entulho e diminui o desperdício de material. Possui ainda como características 

positivas a facilidade de montagem, a flexibilidade da arquitetura e também a possibilidade de 

utilizar diversos materiais, por isso chamado de sistema aberto. É chamado de flexível por ser 

um sistema que não apresenta restrições. 

  

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Histórico do Sistema Light Steel Framing  

O sistema Light Steel Framing surgiu a partir de um sistema construtivo denominado 

Wood Framing, formado por peças que apresentam pequena seção transversal em madeira 

serrada, unidas entre si. Esse sistema começou a ser utilizado, primeiramente, na 

Escandinávia, no Canadá e nos Estados Unidos da América (EUA). Apesar de não se ter 

certeza de quem introduziu esse sistema nos EUA, acredita-se que a primeira construção que 



 

utilizou esse método foi um armazém, construído no ano de 1832, em Chicago, por George 

Washington Snow (1797-1870) (CASTRO, 2006). Rodrigues (2006) afirma que, entre os anos 

de 1810 e 1860, nos EUA, houve um grande crescimento populacional, que atingiu um 

número de habitantes aproximadamente dez vezes maior e gerou a necessidade de se buscar 

uma solução construtiva que dessa mais praticidade, velocidade, produtividade e fizesse uso 

dos materiais disponíveis no local (madeira). Segundo Castro (2006), foi a partir daí que o 

Wood framing se tornou o tipo de construção residencial mais comum nos EUA. 

Em 1933, na Feira Mundial de Chicago, foi lançado um protótipo de residência em 

LSF, em que se substituía a estrutura de madeira por perfis em aço (FRECHETTE, 1999). 

Com o passar dos anos, o grande desenvolvimento da indústria do aço e o pós-Segunda 

Guerra Mundial possibilitaram a evolução dos processos de produção de perfis formados a 

frio (PFF) e os transformaram em uma opção vantajosa em relação à madeira.  

Em paralelo ao que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, nos EUA, houve um 

grande crescimento dos sistemas construtivos Wood framing e LSF, devido à necessidade de 

se reconstruírem, aproximadamente, quatro milhões de casas destruídas por bombardeios no 

Japão. Esse fato foi agravado pelos incêndios que ocorriam durante os ataques, devido à 

grande inflamabilidade da madeira que era utilizada nas estruturas das casas. Por esse motivo, 

o governo japonês restringiu o uso da madeira em estruturas autoportantes, e isso fez com que 

a indústria do aço japonesa crescesse a ponto de se tornar uma das mais desenvolvidas no 

mercado de construção em perfis leves de aço (FRECHETTE, 1999). 

Desde então, o sistema construtivo em LSF, que, por uma comparação global, nada 

mais é do que o sistema Wood framing construído com perfis leves de aço, em substituição 

aos de madeira, vem, gradativamente, substituindo-o, em países como EUA e Japão, por 

causa de fatores econômicos e políticos, através do crescimento da indústria do aço e de 

incentivos do governo ao desuso da madeira, e de fatores ambientais, com a diminuição do 

desmatamento e a produção de resíduos (FRECHETTE, 1999). 

2.2 Sistema Light Steel Framing No Brasil 

O Light Steel Framing, chegou ao Brasil no final da década de 1990, constituído por 

estruturas de aço galvanizado e painéis portantes, também conhecido no Brasil como 

construção a seco. Com o conhecimento de sua aplicação pelo mercado, detalhes e vantagens 

diante dos processos convencionais, este processo pode constituir-se em um dos principais 

sistemas para habitação do país. Essa tecnologia apresenta-se como solução para execução de 

residências em larga escala com as vantagens de uma obra industrializada, como mão de obra 



 

qualificada, otimização de custos e prazos, contenção de desperdícios, padronização, 

racionalização, produção em série, entre outros, (CASTRO, 2007). 

Apesar do “Steel Frame” e o “drywall” serem visualmente semelhantes, 

conceitualmente apresentam características bem distintas. O “Steel Frame” é a conformação 

do esqueleto estrutural composto por painéis em perfis leves, com espessuras nominais 

usualmente variando entre 0,80mm à 2,30mm e revestimento de 180g/m² para áreas não 

marinhas e 275g/m² para áreas marinhas, em aço galvanizado, projetados para suportar todas 

as cargas da edificação. Já o “drywall” é um sistema de vedação, não estrutural, que utiliza 

aço galvanizado em sua sustentação, com espessura nominal de 0,50mm, com necessidade de 

revestimento de Zinco menor do que o Light Steel Framing (média mundial de 120g/m²), que 

necessita de uma estrutura externa ao sistema para suportar as cargas da edificação 

(FREITAS, 2006). 

“Light Steel Framing”, que acabou sendo incorporado lentamente pela engenharia 

brasileira, sendo inserido por algumas construtoras no Sul e no Sudeste da região onde esse 

tipo de sistema construtivo é mais empregado. Porém, as edificações que são construídas com 

o sistema LSF são de médio a alto nível e não são comumente utilizadas na construção de 

casas populares. No Nordeste, o LSF começou a ser difundido há poucos anos e, por isso, 

ainda é pouco utilizado (FREITAS, 2006). 

 

2.3 Características do Sistema LSF 

Freitas (2006) define o LSF como um sistema construtivo de concepção racional, sua 

principal característica é sua estrutura constituída por perfis formados a frio de aço 

galvanizado que são utilizados na composição de painéis estruturais ou não, vigas de piso, 

vigas secundárias, tesouras de telhado e outros componentes. 

Como um sistema destinado a construção de edificações, ele é um composto por vários 

componentes e subsistemas. Esses subsistemas são, além de estrutural, de fundação, de 

isolamento termo-acústico, de fechamento interno e externo, de instalações elétricas e 

hidráulicas (CONSULSTEEL, 2002). 

Basicamente a estrutura em LSF é composta de paredes, pisos e cobertura. Reunidos, 

eles possibilitam a integridade estrutural da edificação, resistindo aos esforços que solicitam a 

estrutura (FREITAS; CRASTO, 2006). 

O sistema construtivo em aço apresenta também as significativas características como: 

 Maior área útil 



 

As seções dos pilares e vigas de aço são substancialmente mais esbeltas do que as 

equivalentes em concreto, resultando em melhor aproveitamento do espaço interno e aumento 

da área útil, fator muito importante principalmente em garagens. 

 Flexibilidade 

A estrutura em aço é indicada nos casos onde há necessidade de adaptações, 

ampliações, reformas e mudança de ocupação de edifícios. Além disso, torna mais fácil a 

passagem de utilidades como água, ar condicionado, eletricidade, esgoto, telefonia, etc. 

 Menor prazo de execução 

A fabricação da estrutura em paralelo com a execução das fundações, a possibilidade 

de se trabalhar em diversas frentes de serviços simultaneamente, a diminuição de formas e 

escoramentos, pode levar a uma redução de até 40% no tempo de execução. 

 Racionalização de materiais e mão de obra 

Numa obra, através de processos convencionais, o desperdício de materiais pode 

chegar a 25% em peso. A estrutura em aço possibilita a adoção de sistemas industrializados, 

fazendo com que o desperdício seja sensivelmente reduzido. 

 Alívio de carga nas fundações 

Por serem mais leves, as estruturas em aço podem reduzir em até 30% o custo das 

fundações. 

 Garantia de qualidade 

A fabricação de uma estrutura em aço ocorre dentro de uma indústria e conta com mão 

de obra altamente qualificada, o que dá ao cliente a garantia de uma obra com qualidade 

superior devido ao rígido controle existente durante todo o processo industrial. 

 Organização do canteiro de obras 

Como a estrutura em aço é totalmente pré-fabricada, há uma melhor organização do 

canteiro devido entre outros à ausência de grandes depósitos de areia, brita, cimento, madeiras 

e ferragens, reduzindo também o inevitável desperdício desses materiais. Com menor geração 

de entulho oferece ainda melhores condições de segurança ao trabalhador. 

 Reciclabilidade 

O aço é 100% reciclável e as estruturas podem ser desmontadas e reaproveitadas com 

menor geração de rejeitos. 

 Preservação do meio ambiente 



 

A estrutura em aço é menos agressiva ao meio ambiente, pois além de reduzir o 

consumo de madeira na obra, diminui a emissão de material particulado e poluição sonora 

gerada pelas serras e outros equipamentos destinados a trabalhar a madeira. 

2.4 Metodologia 

A monografia teve um caráter investigativo, buscando as melhores soluções e 

melhores aplicações relacionadas ao tema sustentabilidade e economia na construção civil. 

Realizou-se um levantamento de materiais e técnicas disponíveis no mercado, com o 

foco no menor impacto possível ao meio ambiente, visando uma noção ampla de como podem 

ser aplicadas. Além disso, também foram demonstradas algumas preocupações e estratégias 

sustentáveis. 

O objetivo pretendido foi analisar os dados encontrados e mostrar de que forma eles 

podem ser utilizados para contribuir com a sustentabilidade. Estes dados foram validados a 

partir da aplicação de algumas técnicas e materiais pesquisados em estudo de caso 

propositivo. Desta forma, apresentou-se o projeto de uma obra construída a partir do sistema 

LSF na cidade de Caçador - SC, o qual foi demonstrado de que forma os materiais e técnicas 

foram utilizados.  

O planejamento aborda os diversos subsistemas do método construtivo, desde a 

fundação, estrutura, fechamento interno e externo, isolamento termo acústico, instalações 

elétricas, hidráulicas, aberturas, até finalizar com os acabamentos.  

A coleta de dados foi realizada em todas as etapas da construção, que foi executada no 

sistema Light Steel Framing. Estes dados foram retirados desde a concepção até a execução 

final da obra. Com base em estudos de livros e autores do assunto em questão, reunindo 

informações extraídas de sites e revistas. 

O estudo de caso abordou o projeto e a execução da obra na qual será a construção de 

uma Escola de Idiomas (Wizard), com 141,34 M² de área construída e padrão construtivo 

médio de acabamento, localizado na Rua Porto União, 311 -  Centro, na cidade de Caçador - 

SC, a qual está sendo construída no sistema Light Steel Framing.  

 

2.5 Apresentação, análise dos dados e resultados. 

Após a coleta dos dados e acompanhamento da obra, foram realizadas sua 

sistematização e análise detalhada. A sistematização visou demonstrar que, embora tenha 

agregada tecnologia aos materiais utilizados no método Light Steel Framing, que permitem a 

eficiência e a confiabilidade neste método construtivo, seu custo final foi superior aos 



 

métodos tradicionais de alvenarias autoportantes. Talvez devido ser um método relativamente 

novo no Brasil, poucas empresas estão aptas a construir com este sistema, e a falta de 

concorrência ocasiona uma certa exploração dos valores comparados ao sistema convencional 

onde há inúmeras empresas que fornecem material e mão de obra.  

Acredito que essa seja a explicação mais adequada para tal a diferença de valores 

encontrado, pois o tempo para sua construção é 40% menor que os sistemas tradicionais, isso 

reduziria consideravelmente o valor da mão de obra.  

Desta maneira, com os dados obtidos e analisados, demonstra que a viabilidade do 

sistema esta na agilidade da sua execução, sem geração de entulhos e com desperdício quase 

nulo, sem questões pejorativas em relação à qualidade superior ao sistema convencional.  

Como o intuito desde trabalho foi analisar a sustentabilidade e a economia na 

construção civil, posso afirmar sem sombra de dúvidas que o método construtivo steel frame é 

entre todos os sistemas que conhecemos é o que mais contribui para o desenvolvimento 

sustentável do planeta e gera maior economia de materiais.  

 

3. CONCLUSÃO  

Atualmente a preocupação com impacto ambiental e utilização sustentável de recursos 

faz do aço e do método LSF uma opção promissora em função da economia energética, do 

menor consumo de matérias-primas e da diminuição na geração de detritos. A montagem dos 

painéis fora do canteiro de obras é muito propício, já que esse sistema exige maior precisão na 

execução. Ocorrendo assim uma industrialização da obra, proporcionando menos erros e 

desperdícios de materiais, pois não há utilização de concreto ou argamassa. 

Com a mão de obra escassa e com grande déficit imobiliário no segmento de casas 

populares o sistema oferece um grande diferencial, pois podem oferecer casas com qualidade 

igual ou superior as casas construídas em alvenaria, em um intervalo de tempo mais rápido e 

com um contingente menor de mão de obra. No quesito mão de obra especializada é 

aconselhável o treinamento próprio dos trabalhadores. Com o treinamento próprio pode se 

evitar que o trabalhador venha com vícios errôneos de trabalho. 

A maior velocidade na execução da obra condiz com o atual crescimento do setor da 

construção civil e na preocupação em reduzir custos. Além disso, haverá um ganho adicional 

pela ocupação antecipada do imóvel e na rapidez do retorno do capital investido. 

Com relação ao custo das estruturas de aço em alguns casos á maior do que os ditos 

convencionais, porém estes sistemas industrializados são concebidos para resultar em 



 

vantagens para o conjunto da obra, que podem facilmente reverter o custo final da obra, 

mesmo que o custo específico do aço tenha sido maior. 

Outras vantagens estão ligadas ao que diz respeito à manutenção e versatilidade da 

casa. A manutenção das instalações elétricas e hidráulicas é muito mais simples rápida e 

menos desgastante, pois todo e qualquer reparo é feito pelo lado de dentro da casa, sem 

quebra de paredes apenas remoção, desparafusamento das placas liberando todo o acesso 

necessário para o reparo. O aspecto sustentabilidade deste tipo de construção é de grande 

importância, pois gera pouco lixo, os materiais são renováveis e há menos emissão de CO2 

em comparação com a alvenaria cerâmica. 

Ao analisar o que foi discutido neste artigo, pode-se dizer que, caberiam outros 

trabalhos mais aprofundados sobre eles. Portanto, este trabalho mostrou uma perspectiva das 

características do sistema construtivo em light steel framing (LSF). 
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