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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. A forma de uso e as características dos
materiais utilizados aparecem nos vários estágios do processo. Nessa perspectiva o
trabalho apresenta capítulos introdutórios, capítulos mais avançados e de aplicação,
que podem ser muito úteis para alunos e profissionais da área, como forma de
complementar a sua formação.
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Sustentabilidade, Industrialização.
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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.
How to use and the materials used features appear in various stages of the process.
From this perspective the work presents introductory chapters, chapters and more
advanced application, which can be very useful for students and professionals as a
way to supplement their training.

Key words: Construction, Steel Frame, Construction System, Sustainability,
Industrialization.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. APRESENTAÇÃO DO TEMA

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.
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1.2. PROBLEMA

O desenvolvimento da humanidade tem gerado consideráveis danos
ambientais,

tais

como

poluição

da

água

e

do

ar,

aquecimento

global,

desaparecimento de espécies, desmatamento e desertificação. Este processo tem
causado impactos negativos sobre o meio ambiente, além de contribuir para o
aumento excessivo no consumo de recursos, tais como, materiais, energia e água.
Atualmente um problema que tem predominado no setor da construção civil
nacional, a baixa produtividade e o desperdício de material, por ainda utilizar
métodos construtivos chamados "artesanais", a execução de obras em alvenaria
tanto autoportante, estrutural, vedação e em concreto armado, geram um volume
considerável de resíduos, ocasionando um desperdício econômico e ambiental.
Percebe-se certo comodismo dos profissionais atuantes neste mercado e
pouca influência de outros sistemas mais inovadores, produtivos e racionais, que
minimizem o grande impacto ambiental causado pela indústria da construção.
Outro fator relacionado à alvenaria é o tempo gasto na execução. 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.

1.3. JUSTIFICATIVA

No Brasil, um dos principais países exportadores de aço, o LSF ainda é um
método pouco utilizado e observa-se a persistência do método artesanal de
construção.
Este método representa uma opção que deveria ser considerada na
construção civil atual, diante das inúmeras vantagens descritas. Maior rapidez na
execução da obra resultando em custos menores. Há minimização dos impactos
gerados no meio ambiente porque o aço é 100% reciclável e também o único
material que pode ser reaproveitado inúmeras vezes sem perder suas características
de resistência e qualidade. O espaço físico necessário para o canteiro de obras
também pode ser reduzido uma vez que há opção da estrutura já chegar pronta ao
local.
16

Diante destas características o sistema light steel framing é uma das
alternativas promissoras para o futuro da construção civil brasileira.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo Geral

Analisar o Sistema Construtivo Light Steel Framing como alternativa de
construção industrializada e racionalização do processo, de qualidade a qual atenda
aos preceitos de sustentabilidade. Fator esse, de grande necessidade para o setor
da construção. Mais eficiência na construção, com baixo índice de desperdício, que
possa atender uma demanda crescente de alta produtividade e celeridade para
cumprimento de prazos curtos. Principalmente porque, a tipologia residencial
usualmente empregada no mercado encontra-se composta fortemente por sistemas
construtivos convencionais.

1.4.2. Objetivo Específico

O presente trabalho tem como objetivos específicos:
- Apresentar vantagens do método Light Steel Framing segundo levantamento
bibliográfico, a fim de ampliar o conhecimento sobre o assunto.
- Apresentar dados específicos sobre consumo de energia no Brasil,
enfatizando como a sustentabilidade e a economia de recursos e materiais são
importantes para o crescimento no mercado da construção civil.
- Apresentar as etapas envolvidas no aspecto construtivo, levando em
consideração meios de escolha para sua fundação, estruturação e tipos de
fechamento externo e interno e acabamento.
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1.5. METODOLOGIA

Através de revisões bibliográficas resultando em um apanhado geral sobre o
Light Steel Frame focalizou-se em estudar as técnicas e aplicações do sistema
construtivo,

com

o

principal

objetivo

de

levantar

informações

sobre

as

potencialidades e os obstáculos para implementação do Sistema LSF na construção
civil com o intuito de analisar se o sistema é sustentável e econômico em
comparação com o sistema tradicional que mais utiliza-se hoje no Brasil.
Contudo, a justificativa primordial para a realização da pesquisa é o fato de
que, para que uma tecnologia se desenvolva em escala considerável, seja
empregada e atenda às expectativas da sociedade, podendo assim, ser denominada
uma “alternativa de construção”, é necessária a prévia investigação dos fatores
determinantes para sua implementação na Construção Civil.
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.1. Histórico do Sistema Light Steel Framing

O sistema Light Steel Framing surgiu a partir de um sistema construtivo
denominado Wood Framing (Figura 1), 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.
Figura 1 - Sistema Construtivo Wood Framing

Fonte: GOOGLE (2015)
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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. Foi a partir daí que as construções em LSF
se tornaram mais comuns nos EUA e vêm crescendo cada vez mais, tanto por causa
de suas qualidades quanto por incentivo do governo para diminuir o uso da 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 (Figura 2), 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).
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Figura 2 - Sistema Construtivo Steel Frame (LSF)

Fonte: GOOGLE (2015)

2.1.2. Sistema Light Steel Framing No Brasil

No Brasil, a construção civil ainda é predominantemente artesanal
caracterizada pela baixa produtividade e principalmente pelo grande desperdício.
Afinal, ainda é muito utilizada a alvenaria como material estrutural, um dos mais
antigos métodos construtivos que já demonstrou significativamente todas suas
vantagens e desvantagens, (CASTRO, 2007).
O Light Steel Framing, que existe a mais de 50 anos, 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 de o LSF ser um sistema construtivo bastante utilizado nas
construções industrializadas, o Brasil mantém seu sistema construtivo artesanal, e
21

por isso aqui o LSF não é muito conhecido. Assim, para uma melhor visualização do
sistema, podemos compará-lo ao “drywall” que é utilizado como sistema de vedação
interna no Brasil. 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).
No entanto, o momento histórico social brasileiro passa por inovações: em
razão do estímulo dado pelo governo no financiamento de residências populares, da
procura por construções residenciais de qualidade e com rápida entrega. Tais
elementos impulsionaram a construção civil a inovar a tecnologia de obras
industrializadas, possibilitando a execução de construções com rapidez e qualidade
devido à exigência do mercado consumidor. E o “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).
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Figura 3 - Obra Steel Frame no Brasil

Fonte: GOOGLE (2015)

2.1.3. 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.
Por ser um sistema industrializado, possibilita uma construção a seco com
grande rapidez de execução. Devido a essas características o sistema LSF é
também conhecido por Sistema autoportante de Construção a seco.
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).
Ainda segundo os autores, o sistema é formado por painéis que possuem
perfis metálicos (montantes, guias, cantoneiras, chapas e fitas metálicas) formando
um esqueleto que se torna a estrutura da edificação.
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Figura 4 - Características Estruturais LSF

Fonte: GOOGLE (2015)

Para que esse método respeite uma de suas características principais que é a
velocidade de execução, é fundamental que possa haver uma ligação dos
subsistemas, além da escolha dos materiais e da mão de obra qualificada.
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 mostra-se especialmente indicada nos casos onde há
necessidade de adaptações, ampliações, reformas e mudança de ocupação de
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edifícios. Além disso, torna mais fácil a passagem de utilidades como água, ar
condicionado, eletricidade, esgoto, telefonia, informática, 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 e o fato da montagem da estrutura não ser
afetada pela ocorrência de chuvas, pode levar a uma redução de até 40% no tempo
de execução quando comparado com os processos convencionais.


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. O ambiente limpo com menor geração de entulho
oferece ainda melhores condições de segurança ao trabalhador contribuindo para a
redução dos acidentes na obra.


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

2.1.3.1. Sistema CES

O Sistema CES, Construção Energitérmica Sustentável, compreende os
sistemas construtivos Wood Frame e Steel Frame. É amplamente utilizado em
países desenvolvidos como os Estados Unidos e o Canadá, onde mais de 90% das
casas são construídas em CES (LP BRASIL, 2015).
A principal característica desse sistema é o uso de uma estrutura de perfis
leves de aço (Steel Frame) ou de madeira (Wood Frame), contraventadas com
placas estruturais OSB, que unidos funcionam em conjunto, dando rigidez, forma e
sustentação à edificação (LP BRASIL, 2015).
As estruturas de madeira ou aço em conjunto com as placas estruturais OSB
permitem a construção de edificações leves tão resistentes quanto às de concreto.
Extremamente flexível, o Sistema CES permite a utilização de qualquer tipo de
acabamento exterior e interior, pode ser aplicado em qualquer estilo arquitetônico e
é indicado tanto para edificações unifamiliares de pequeno ou médio porte como
para construções multifamiliares e com altura de até cinco pavimentos (LP BRASIL,
2015).
O termo Construção Energitérmica Sustentável (CES) transmite de forma
clara as principais características da construção (LP BRASIL, 2015).
Energitérmica: pelo ótimo desempenho térmico da edificação e pela
economia de energia, tanto durante o processo construtivo, como após a ocupação
do imóvel (LP BRASIL, 2015).
Sustentável: devido ao uso de materiais ecológicos como o OSB, melhor
eficiência energética do sistema, ótimo desempenho térmico e acústico, redução do
desperdício de materiais, menor geração de resíduos (menos de 1%), redução de
consumo de água e baixa emissão de CO2 (LP BRASIL, 2015).
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Figura 5 - Sistema CES

Fonte: GOOGLE (2015)

Vantagens do Sistema CES:
- Custo até 30% menor: Devido ao menor prazo de execução, racionalização
da mão de obra e de materiais, maior produtividade, maior fidelidade ao orçamento,
menor custo de fundação por ser uma construção leve e com sistema de distribuição
de cargas uniforme e redução dos custos indiretos.
- Retorno mais rápido do investimento: Em função da maior velocidade na
execução da obra, o sistema traz um ganho adicional pela ocupação antecipada do
imóvel e pela rapidez no retorno do capital investido.
- Menor prazo de execução: Redução de até 60% no tempo da obra em
comparação a processos convencionais.
- Fidelidade orçamentária: por ser um sistema inteligente, o orçamento
previsto é igual ao realizado.
- Racionalização de materiais e mão de obra: É um sistema construtivo
industrializado, reduzindo significativamente o desperdício de materiais com índices
abaixo de 1%. Como parâmetro, o sistema convencional tem perdas de até 30%.
- Organização do canteiro de obras: Como a estrutura pode ser
industrializada, a presença de grandes depósitos de areia, brita, cimento, madeiras e
ferragens são eliminadas do canteiro. O ambiente limpo com menor geração de
resíduos oferece melhores condições de segurança ao trabalhador, contribuindo
para a redução dos acidentes na obra.
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- Versatilidade: Extremamente flexível, a construção CES aceita qualquer
tipo de acabamento exterior e interior, permitindo diversos estilos arquitetônicos. É
indicada para edificações comerciais ou residenciais de até cinco pavimentos.
- Garantia e durabilidade: O sistema utiliza produtos de alta tecnologia com
garantias estendidas de até 30 anos. Edificações executadas no Sistema CES
duram várias gerações, assim como no sistema convencional em alvenaria.
- Resistência: O sistema constituído de perfis contraventados com painel
OSB confere resistência superior ao sistema convencional, resistindo a ventos de
até 300 km/h.
- Desempenho: O Sistema CES confere à edificação um ótimo desempenho
térmico e acústico, além de cumprir todas as exigências da NBR 15575 (ABNT,
2012) - Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos.
- Manutenção: Maior facilidade e praticidade, evitando os tradicionais
“quebra-quebras”, além da redução de custos de manutenção em 1/3 quando
comparado ao sistema convencional, devido à garantia e durabilidade dos materiais
empregados.
- Maior área útil: As seções das paredes e estruturas são mais esbeltas do
que as equivalentes em alvenaria, ampliando o espaço interno em até 4% da área
útil da edificação.
- Baixa emissão de CO2: O Sistema CES emite aproximadamente cinco
vezes menos CO2, quando comparado ao processo construtivo convencional.
- Preservação do meio ambiente: Redução do consumo de energia na
construção em comparação aos sistemas tradicionais. Posteriormente, traz também
a redução no consumo com equipamentos de condicionamento do ar, uma vez que
a construção tem melhor qualidade térmica.

Segue um quadro abaixo com alguns comparativos entre o sistema
convencional e steel frame.
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Tabela 1 - Comparativo Sistema Convencional e Steel Frame
(continua)
SISTEMA CONVENCIONAL

STEEL FRAME

Utilizado em poucos países por ser um
sistema pouco resistente às forças da
natureza (terremotos, furacões, etc.),
demorado e artesanal em sua execução.

Uma das tecnologias mais empregadas no
mundo em construções residenciais e
comerciais.

Produto final artesanal.

Produto final tecnicamente superior à
alvenaria tradicional.

Tendência mundial a desaparecer como
sistema construtivo.

Tendência mundial a se transformar no
sistema construtivo mais utilizado.

Pouco sujeito a modernidades e evoluções.

Facilmente adaptável a novas e modernas
tecnologias.

Fundação: impermeabilização feita com
materiais do tipo fita alcatroada ou similar.

Fundação: impermeabilização feita com
isolamento em polietileno e neoprene.

Fundação: representa entre 10% e 15% do
custo total da obra. Para terrenos
acidentados, pode atingir valores maiores.

Fundação: representa entre 5% e 7% do
custo total da obra. Para terrenos
acidentados, tem custo muito inferior ao
sistema convencional.

Fundação: distribuição com cargas pontuais.

Fundação: distribuição de cargas lineares.

Facilidade de aparecimento de fissuras.

Muito difícil o aparecimento de fissuras.

Obra em sua maior parte artesanal com mão
de obra pouco qualificada.

Obra em sua maior parte com processo
industrial com mão de obra bem qualificada.

Paredes, portas e janelas com precisão em
centímetros.

Paredes, portas e janelas com precisão em
milímetros.

Utiliza produtos que degradam o meio
ambiente: areia, tijolo, brita, etc.

É um sistema ecologicamente correto. O
aço, por exemplo, parte integrante do
sistema em steel frame, é um dos produtos
mais reciclados em todo o mundo.

Durabilidade acima de 300 anos.

Durabilidade acima de 300 anos. Existem
construções nos EUA com mais de 250 anos
ainda em funcionamento.

Mesma garantia do sistema Steel Frame.

Mesma garantia do sistema convencional em
alvenaria. Segue os padrões do Código de
Defesa do Consumidor e ao código de lei
civil brasileira.
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Tabela 1 - Comparativo Sistema Convencional e Steel Frame
(continua)
Estrutura em concreto armado. Sua
qualidade é determinada por fatores
inconstantes como mão de obra,
temperatura, umidade do ar, matéria
prima, etc.

Estrutura em aço galvanizado. Produto com
certificação internacional. Obedecem aos mais
rigorosos conceitos de qualidade.

Estrutura de telhados feita em
madeiras menos nobres, como pinho
imunizado. Sua resistência dá vida
útil média de 20 anos.

Estrutura de telhados em aço galvanizado. Tem a
mesma durabilidade do próprio imóvel, ou seja,
acima de 300 anos.

Colocação de canos e eletrodutos,
feitas no próprio local da obra, com
quebra de paredes, desperdício de
materiais e retrabalho (colocar o
tijolo, retirá-lo e depois preencher o
espaço).

Colocação de canos e eletrodutos na própria
fábrica, com colocação milimétrica, com mínimo
desperdício e sem retrabalho.

Revestimentos e estruturas feitos em
sua grande maioria com matériasprimas ou manufaturados
elementares (areia, brita, tijolo, cal,
etc), produzidos no próprio local da
obra.

Revestimentos e estruturas feitos em quase sua
totalidade por produtos industrializados com
qualidade padrão internacionais.

Canteiro de obra sujo ou com grande
dificuldade para manutenção de
limpeza.

Canteiro de obra limpo e organizado.

O jardim é a última etapa da obra.

O jardim pode ser a primeira etapa da obra.

O isolamento térmico é mínimo.
Permite facilmente a passagem de
calor pelas paredes. Custo de
manutenção de temperatura alto.

O isolamento térmico é máximo. Em função da lã
de vidro colocada em todas as paredes e forros,
além de outras camadas, a casa se comporta com
uma “garrafa térmica”, dificultando a passagem de
calor pelas paredes. Custo mínimo ou inexistente
para manutenção de temperaturas.

O isolamento acústico é menor que o
sistema US Home.

O isolamento acústico é maior que o convencional.

Prazo de execução de obra muito
acima de 90 dias.

Prazo de execução de 90 dias a partir da
mobilização do canteiro de obras.

Grande utilização de água no
processo construtivo.

Mínima utilização de água no processo construtivo
(somente utilizada nas fundações). O processo é
conhecido no Brasil, também, por sistema
construtivo “a seco”.
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Tabela 1 - Comparativo Sistema Convencional e Steel Frame
(continua)
As paredes deixam entrar umidade.

Formação rara e incomum de infiltrações
em função de capilaridades e do feitio
porque é um processo com quase nenhuma
utilização de água no processo construtivo.
A utilização de papéis de parede é livre,
inclusive nas paredes dos banheiros que
não tenham contato com água corrente.

Manutenção para reparos de defeitos ocultos
(vazamentos, infiltrações, problemas
elétricos, entupimentos, etc) difícil, exigindo
quebra de paredes, sendo um trabalho
demorado (quebrar, consertar, preencher
espaço aberto, esperar secar a massa, retocar
com massa corrida, lixar, pintar ou rejuntar) e
que não garante o resultado final de
acabamento perfeito. Prazo de conserto
médio 05 dias.

Manutenção simples de defeitos ocultos,
com a retirada do revestimento interno,
localização imediata do problema,
conserto, e recolocação do revestimento,
retoque e pintura simples. Prazo de
conserto médio 01 dia.

Ampliações ou reformas demoradas, gerando
na maioria dos casos transtornos e
inconvenientes, com desperdício de materiais
e sujeira.

Ampliações e reformas rápidas e limpas,
inclusive com o reaproveitamento da
maioria dos materiais da construção
envolvidos.

Preço por metro quadrado para a construção
similar ao Sistema Steel Frame.

Preço por metro quadrado similar a
alvenaria convencional. Em boa parte dos
casos o sistema steel frame é mais barato.

Estruturas de madeiras (estrutura de telhados)
e outros sujeitos a insetos.

Resistente a insetos.

Sujeito a destelhamento para ventos fortes.

Resistência para ventos de até 200 km/h. A
norma brasileira pede resistência de até 144
km/h. O telhado em Single é resistente a
vendavais

Nenhuma resistência à queda de raios. Deve
ser feito aterramento com a colocação de
para-raios.

Resistente a raios. O aço que compõe a
estrutura da casa é excelente condutor para
descarga elétrica.

Resistência ao Fogo-Tão resistente quanto o
sistema US Home.

Segurança ao fogo - não queima ou
adiciona combustível para o alastramento
do fogo em uma casa. Segue as normas da
ABNT e do Corpo de Bombeiros.

Pode ser utilizado somente em países com
climas amenos e sem abalos sísmicos.

Resistente a terremotos, fortes ventos ou
furacões.

31

Tabela 1 - Comparativo Sistema Convencional e Steel Frame
(conclusão)
Pintura feita em superfície
ondulada e imperfeita.

Pintura feita em superfície plana e lisa.

Impermeabilização das fundações
com materiais simples.

Impermeabilização feita com isolamento em polietileno
e neoprene

Estrutura em concreto armado.

Estrutura metálica em aço galvanizado.

Paredes em alvenaria com tijolos,
emboco e reboco sem isolamento
térmico e acústico significativos.

Paredes em camadas de gesso acartonado, perfis
metálicos, lã de vidro ( 90 mm ), OSB home, difusor de
umidade, e revestimento externo, respectivamente de
dentro para fora do imóvel, com isolamento térmico e
acústico.

Revestimento externo em pintura
látex.

Revestimento externo em Clapboard Vinílico ou
reboco com grafiato.

Cobertura com telhas de barro,
cerâmica ou cimentícia.

Cobertura com telhas shingle americana CT20 com 20
anos de garantia dados pelo fabricante.

Estrutura do telhado com
madeira. (Durabilidade média de
20 anos).

Cobertura do telhado em aço galvanizado (Alta
durabilidade – Para vida toda).

Esquadrias em Alumínio, PVC
ou madeira.

Esquadrias em alumínio ou PVC.

Fonte: TÉCHNE (2009)

2.1.4. Sustentabilidade na Construção

A definição mundial de sustentabilidade ambiental é o desenvolvimento
sustentável, o que significa um crescimento econômico sustentável. Nenhuma forma
de crescimento econômico pode ser mantida indefinidamente. Além disso, o
crescimento econômico atual acarreta degradação ao ambiente.
De acordo com Stachera e Casagrande (2006), a indústria da construção civil
é de suma importância, não apenas pela imensa quantidade de dinheiro que circula
no mercado construtivo, mas também pela quantidade considerável de recursos
naturais e energéticos envolvidos para que a indústria funcione.

32

Segundo os autores o desenvolvimento sustentável tem sido amplamente
discutido, um exemplo é o protocolo de Kyoto que tem como objetivo a redução de
emissão de gases poluidores.
Porém a indústria da construção civil parece estar à margem disso, dado que
um dos materiais mais comuns na construção civil, o bloco cerâmico, ao ser
produzido emite uma quantidade considerável de CO2, um dos gases causadores
do efeito estufa (STACHERA; E CASAGRANDE, 2006). Uma vez que, por mão de
obra despreparada ou falta de planejamento, materiais sejam desperdiçados, a
poluição ocorre duas vezes: na produção da matéria prima e na geração de lixo.
John (2007) fala da grande importância dos materiais na construção civil. O valor
dos materiais chega a superar 50% (cinquenta por cento) do custo final do produto.
Com relação ao consumo destes materiais, deve-se prestar atenção na ineficiência
do uso dos mesmos. Estas perdas podem ser reduzidas uma vez que se tenha
conhecimento dos valores destas perdas e dos consumos presentes.
A construção civil possui ainda grande importância de cunho social por ser
responsável pela geração de cerca de 15% (quinze por cento) dos empregos do
país. O problema é que grande parte dos operários se encontra na faixa de pobreza
e não dispõe de educação formal, o que dificulta consideravelmente a inserção de
valores socioambientais na cadeia produtiva (RIBEIRO; JACINTHO; LINTZ;
GACHET; BARBOSA; VALLIN, 2007). Para que haja um desenvolvimento
sustentável na construção civil além da modificação do sistema produtivo por si só é
necessário um investimento na formação do operário envolvido na cadeia produtiva.
Com o conhecimento absorvido desta nova formação, irá melhorar a noção
dos parâmetros de uma construção sustentável, a diminuição do desperdício de
materiais torna-se possível e a inserção de um novo modelo construtivo pode ser
mais facilmente aceita.
O Programa das Nações Unidas para o Meio-Ambiente (PNUMA) apresenta
os três pilares da sustentabilidade como uma ferramenta efetiva para definir o
problema completo de sustentabilidade. Este é constituído pelos pilares econômico,
social e ambiental (figura 6). Se qualquer um dos pilares não for considerado, em
seguida, o sistema como um todo, será insustentável.
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Figura 6 - Três Pilares da Sustentabilidade

Fonte: GOOGLE (2015)

Em 1992, o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
introduziu o conceito de eco eficiência para destacar a ligação entre melhorias
ambientais e benefícios econômicos ampliando a visão referente ao aspecto
econômico que contem a atenção do pilar ambiental. Infelizmente a dimensão social
não tem tido a mesma atenção.
De acordo com o International Council For Research And Innovation In
Building And Construction (CIB,1999), a construção civil é um extenso processo ou
mecanismo para a elaboração de assentamentos humanos e criação de
infraestrutura de suporte ao desenvolvimento. Isso inclui extração e beneficiamento
dos recursos como matéria-prima, manufatura de materiais e componentes, projetos
para construção e desconstrução, e administração e operação do ambiente
construído. Logo, uma construção sustentável é uma contribuição para a diminuição
da pobreza e aumento das condições para uma vida digna, suprindo as
necessidades da geração presente sem comprometer as gerações futuras.
Feito um ciclo de vida detalhado na construção civil, estariam aplicados os
princípios do desenvolvimento sustentável, de acordo com Tavares (2006), onde são
considerados critérios ambientais no desenvolvimento do projeto, na extração de
matérias primas, na produção de materiais, na técnica construtiva dos edifícios e na
sua infraestrutura, até na sua desconstrução e no gerenciamento dos resíduos
resultantes.
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A construção sustentável pode permitir que o setor da construção civil se
transformasse num desenvolvimento sustentável. John (2000) descreve que o
desenvolvimento do ciclo semifechado de produção (figura 7) é um dos primeiros
passos para o entendimento de ciclo fechado de sustentabilidade.

Figura 7 - Ciclo de Produção Semifechado

Fonte: JOHN (2000)

Campari (2006) comenta que a sustentabilidade de uma obra moderna é
avaliada pela sua capacidade de responder de forma positiva aos desafios
ambientais de sua sociedade, sendo ela mesma um modelo de solução,
promovendo saúde e bem-estar aos seus ocupantes e moradores e preservando ou
melhorando o meio ambiente. A finalidade de uma construção sustentável não é
apenas preservar o meio ambiente, visa também melhorar a condição de vida do
morador ou, no mínimo, minimizar os impactos gerados ao meio ambiente em seu
processo de obtenção e fabricação, durante a aplicação e em sua vida útil.
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Em relação ao uso de matéria prima, Peris (2007), afirma que do volume total
de matérias primas utilizada pelo homem, que fica perto de 500.000 milhões de
toneladas por ano, só 6% desse material é transformado em produtos úteis, o resto
volta para a natureza na forma de resíduos perigosos ou prejudiciais para o
ambiente. A indústria da construção é responsável por 7% das emissões mundiais
de CO2, devido principalmente à produção de concreto (aproximadamente 1 kg de
CO2 por Kg de cimento produzido).
O mesmo autor afirma que a forma mais eficiente para uma construção
sustentável é a utilização de produtos de reciclagem tanto da construção como de
outras atividades industriais, além da necessidade de escolha de materiais com
maior durabilidade. Como exemplo, tem-se o uso de cinzas volantes e escória de
aço como adição ao cimento na produção de concreto, o qual aumenta a sua
durabilidade.
Neto (2010) comenta que do ponto de vista do impacto ambiental, a avaliação
dos materiais de construção, destacando a vedação, deve considerar alguns
aspectos principais, como: a) Fontes de energia utilizadas na fabricação; b) Energia
incorporada dos materiais; c) Emissões de CO2 na sua produção; d) Durabilidade; e)
Desconstrução; f) Potencial de reciclagem; g) Fatores pós-obra.
Bermann (2003), afirma que há no Brasil diferentes formas de energia
abundantes que podem ser utilizadas em grande escala, tais como derivados de:
potencial hidroelétrico, potencial dos combustíveis fósseis como petróleo e gás
natural, potenciais energéticos como os produtos obtidos na biomassa e o potencial
eólico, pouco explorado no Brasil. Na figura 8, apresenta-se a oferta de energia no
mundo, em 2011, de acordo com dados da International Energy Agency (IEA), e na
figura 9, apresenta-se a oferta de energia interna no Brasil, em 2011.
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Figura 8 - Oferta de Energia no Mundo

Fonte: MME (2011)

Figura 9 - Matriz Energética Brasileira

Fonte: MME (2011)
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1 - Inclui gás de coqueria.
2 - Inclui importação de eletricidade.
3 - Inclui lenha, bagaço de cana, lixívia e outras recuperações.

Na edificação se tem dois tipos de energia: Energia Operacional (EO), que é
aquela necessária para os processos que compreendem a etapa de uso da
edificação como iluminação, operação de equipamentos, etc. e Energia Incorporada
(EI), que é aquela consumida nas etapas vinculadas ao processo de produção da
edificação. Além disto, os processos envolvidos na renovação e manutenção dos
edifícios também compõem a somatória da energia incorporada (MME, 2011)
Embora o setor residencial até 2005 tenha apresentado um consumo estável,
atualmente há previsão de uma mudança grande devido à necessidade de
atendimento do déficit habitacional no Brasil, figura 10 (MME, 2011).

Figura 10 - Consumo de Energia nos Setores Ligados a Construção Civil

Fonte: TAVARES (2006)

De acordo com Kumar (2010), o setor da construção é um dos maiores
consumidores de energia comercial em forma de eletricidade e calor, derivados
diretamente da queima de combustíveis fosseis. O mesmo autor descreve que o
conhecimento dos conteúdos nos materiais de construção pode fomentar tanto a
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produção e desenvolvimento de materiais de baixa Energia Incorporadora como
também a sua preferência no projeto e construção já que este setor é responsável
pelo consumo de 20% de combustível do mundo.

2.1.4.1. Análise do Ciclo de Vida

NBR ISO 14040 (ABNT, 2001), define as análises do ciclo de vida (ACV)
como as etapas inter-relacionadas de um sistema de produtos desde a aquisição da
matéria prima, passando por produção, uso e disposição final, desta maneira o ciclo
de vida fica necessariamente relacionada com o impacto ambiental. A avaliação da
ACV é a compilação e avaliação das entradas e saídas dos impactos ambientais
potenciais causados pelo sistema de produto durante todo seu ciclo de vida.
Ortiz (2009) comenta que pode se ter uma visão geral dos impactos
ambientais causados durante o Processo Construtivo Total (PCT) de um
determinado produto, seu tempo de vida e seus possíveis reusos após a
desconstrução, se forem consideradas todas as fases dentro da ACV.
O ciclo de vida de HIS (Habitações de Interesse Social), portanto, englobam
os processos de extração e transformação de matéria-prima, instalação, uso,
demolição-desconstrução, reciclagem-reuso-disposição final desta, podendo ser um
ciclo semifechado de produção.
Em países em desenvolvimento, os impactos ambientais do setor da
construção civil tendem a ser ainda maiores, pela necessidade de suprir as
carências de infraestrutura e habitacionais principalmente, o que demanda grande
consumo de recursos naturais. Cada contexto permite que as construções
sustentáveis assumam diferentes prioridades de acordo com o enfoque de cada
pais. Nesse sentido, as características como densidade demográfica, nível de
desenvolvimento econômico, padrão de vida da população, clima e matriz energética
influenciam na determinação das metas nacionais (CIB, 1999).
Kuhn (2006) ressalta alguns dos obstáculos apresentados em países em
desenvolvimento, tais como: Brasil, Colômbia, Equador, entre outros.
a) Carência de dados e de informações precisas, por exemplo, quanto aos
impactos e desempenho dos materiais ao longo do seu ciclo de vida;
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b) Falta de interesse por parte dos agentes em questões de sustentabilidade.
Essa característica está ligada ao fato da indústria da construção civil ser
tradicionalmente conservadora. Além disso, as empresas seguem os padrões de
consumo dos clientes, que geralmente cultuam a modernidade e os modelos de
desenvolvimento dos países desenvolvidos;
c) Ausência de confiança em soluções e tradições locais, que gera
dependência tecnológica de países desenvolvidos e impede a criação e
aprimoramento de suas próprias tecnologias;
d) A falta de integração das pesquisas feitas nas diferentes instituições,
somado com a falta de divulgação de informação entre as esferas praticas do setor.

Com a finalidade de superar a crescente preocupação de esgotamento dos
recursos atuais e fazer frente nas considerações habitacionais e ambientais, tanto
em países desenvolvidos como em processo de desenvolvimento, estes estão
considerando a ACV como uma ferramenta importante na tomada de decisões para
melhorar a sustentabilidade da indústria da construção. Segundo Blengini, G. A; Di
Carlo, T. (2010) na metodologia geral da ACV está definida, sua aplicabilidade na
indústria da construção continua sendo fraca pela falta de uma área específica de
normalização. Ortiz (2009) afirma que a maioria das ACV’S existentes não são
comparáveis, porque são baseadas em diferentes enfoques e suposições. Por isto
as opções metodológicas e os resultados devem ser apresentados de forma
transparente.
Zabalsa (2009) apresentam os principais destinatários da aplicação de uma
ACV nas primeiras fases da edificação, onde se pode notar que os principais
usuários dos resultados são promotores imobiliários, arquitetos, engenheiros e
planejadores urbanos.
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Tabela 2 - Aplicabilidade da ACV na Construção Civil
Finalidade da Utilização da
Tipo de Usuário
Etapa do Processo
ACV
Estabelecer os objetivos a
nível municipal.
Consultores assessoram
Definir as zonas onde se
as cidades e os
As fases preliminares
utilizam e programam este
planejadores urbanos
tipo de estudo.
Estabelecer os objetivos para
as áreas de desenvolvimento.

Promotores imobiliários e
clientes

As fases preliminares

Localizar o canteiro de obra.
Dimensionamento do
projeto.
Estabelecer os objetivos
ambientais do
empreendimento.

Inicio do desenho detalhado, Comparar as diferentes
projetado por toda a equipe
opções de desenho,
Arquitetos, Engenheiros e (engenheiros arquitetos
geometria, orientação,
consultores.
projetistas, urbanistas, etc.). opções técnicas, qualidade,
Desenvolvimento de um
projeto inovador e sustentável,
dentro do possível.

durabilidade.

Fonte: ZABALSA (2009)

A norma NBR ISO 14040 (ABNT, 2001), relata que a estrutura de uma ACV
esta composta de quatro passos. Estes passos devem interagir, ou serem
compatibilizados, nas aplicações do estudo, que por sua vez, podem abranger,
também, a avaliação de outros aspectos relacionados ao produto.


Definição dos Objetivos e Escopo, também o público a quem está

dirigida, e as limitações ou fronteiras do sistema. As fronteiras do sistema
determinam a escala na qual o objeto é analisado, de acordo com a abrangência da
ACV, e requer mais ou menos tempo e recursos. Indica que um balanço entre
praticidade e validade dos resultados deve ser buscado ao se delinear esses limites.
Kuhn (2006) descreve que definir os objetivos e seu escopo simplifica o
processo de tratamento dos dados e as funções desempenhadas pelo objeto a ser
avaliado, sendo particularmente complexo para as edificações, devido à variedade
de funções desempenhadas pelas mesmas.
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Construção e Análises do Inventário do Ciclo de Vida (ICV)

consistem na coleta de dados, quantificações e qualificações dos inputs (uso de
recursos) e dos outputs (emissão de resíduos) para cada processo e cálculo tanto do
material como da energia de entrada e saída de cada um dos subsistemas que
compõem a edificação, tendo em conta as emissões feitas no ar, na água e na terra.
Nesta fase se faz um balanço de dados de entrada e saída do sistema
medindo a quantidade de recursos utilizados e os resíduos gerados pela atividade
pesquisada (LOBO, 2010).


Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida (AICV), onde são avaliados

os possíveis impactos ambientais e as quantificações dos recursos utilizados no
sistema. Ortiz (2009) descreve que esta fase tem três elementos obrigatórios:
Eleição dos níveis de impacto, alocação dos resultados da ICV, que consiste na
classificação das emissões, resíduos e recursos utilizados para os níveis de impacto,
por exemplo, CO2 e CH4, e estes resultados são somados ao indicador de resultado
que é o resultado final da AICV.


Interpretação dos Resultados a qual é definida pela NBR ISO 14040

(ABNT, 2001) como aquela em que os resultados do inventário e os da avaliação
dos impactos são confrontados com os objetivos e escopo definido. Se
apresentarem relações consistentes, passa-se à elaboração de conclusões e
recomendações, e consequentemente, a elaboração do relatório final. De acordo
com a NBR ISO 14042 (ABNT, 2000) existem três elementos básicos na
interpretação de resultados:
a) Identificação dos temas de relevância. Aspectos do inventário ou suas
categorias, categorias de impacto e operações unitárias.
b) Avaliações. Tem como função determinar a confiabilidade nos resultados,
sendo suas fases conforme as análises de: abrangência, sensibilidade e de
consistência.
c) Conclusões, recomendações e relatório. Estabelece conclusões e
recomendações para os usuários do estudo e através do relatório, fornece uma
visão transparente e completa do estudo.
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2.1.5. Métodos Construtivos LSF
John (2007), diz que o avanço na tecnologia dos materiais vai levar cada dia
mais a busca por soluções mais resistentes com menor utilização de insumos. Em
uma casa convencional de 200m², por exemplo, são utilizadas cerca de 10 toneladas
de metal de alta resistência unidos por milhares de parafusos estruturais, peso muito
inferior a de uma casa com tijolos e cimento.
A estrutura feita de perfis de aço galvanizado forma o esqueleto de paredes
autoportantes (que sustentam a construção sem a necessidade de pilares e vigas de
maiores dimensões). Essas molduras são instaladas na vertical, como minipilares, e
na horizontal, como montantes como mostra abaixo a figura 11. Pelo fato de não
utilizar o conceito viga-pilar, que concentram a estrutura em poucos elementos,
todas as paredes externas são consideradas como parte integrante da estrutura, por
onde se divide todo o peso das lajes e pavimentos superiores. A casa inteira pode
ser comparada a uma enorme caixa metálica reforçada por revestimento de
“Oriented Strand Board” (OSB), ficando assim facilmente entendido o excelente
comportamento quanto a abalos sísmicos (JOHN, 2007).
Figura 11 - Perfil de Aço Galvanizado

Fonte: GOOGLE (2015)
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2.1.5.1. Fundações
Devido à leveza da estrutura, as fundações utilizadas, ao se construir em
LSF, não são grandes, como ocorre no sistema tradicional. Além disso, como a
estrutura apresenta uma distribuição uniforme das cargas, o ideal é que a fundação
seja contínua. Segundo Castro (2006), a escolha do tipo de fundação utilizada vai
depender de parâmetros do solo, como nível do lençol freático, topografia,
resistência, profundidade do solo firme etc. Os tipos de fundação mais utilizados
nesse tipo de construção são: Laje radier, um tipo de fundação rasa em concreto
armado, que funciona como uma laje, apoiando a estrutura e a sapata corrida ou
viga baldrame, que é disposta de maneira contínua sob as paredes portantes da
edificação, transmitindo o carregamento ao solo. Outro ponto importante é a
ancoragem dos painéis estruturais na fundação, que evita o movimento da
edificação, devido ao vento, e garante a estabilidade da construção. Essa fixação
depende do tipo de fundação e das solicitações que ocorrem na estrutura e tem
parâmetros como espaçamento e tipo de ancoragem definidos segundo o cálculo
estrutural. Os métodos de ancoragem mais utilizados são: expansível com parabolts,
químico com barras roscadas e provisórios, através de sistema de finca, e pinos
acionados por pólvora (CASTRO, 2006).

Figura 12 - Estrutura sobre a fundação

Fonte: GOOGLE (2015)
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2.1.5.1.1. Sapata Corrida
A sapata corrida é um tipo de fundação indicada para construções com
paredes portantes, onde a distribuição da carga é continua ao longo das paredes.
Constitui-se de vigas que podem ser de concreto armado, de blocos de concreto ou
alvenaria que são locados sob os painéis estruturais. (FREITAS; CASTRO, 2006).
O contrapiso do térreo pode ser em concreto ou com perfis galvanizados que
quando apoiados sobre a fundação constituem uma estrutura de suporte aos
materiais que formam a superfície, como ocorre com as lajes de piso (figura 13)
(FREITAS; CASTRO, 2006).

Figura 13 - Sapata Corrida

Fonte: GOOGLE (2015)

Segundo Terni, Santiago e Pianheri (2008), no caso da sapata corrida, a
fundação é rasa e contínua, e as cargas recebidas pelos painéis são transmitidas
para o solo através das abas, que são bases alargadas de concreto armado. É
construída numa vala sobre um solo cuja resistência é condizente com a intensidade
de carregamento a ela transmitida pela largura da aba da sapata.
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2.1.5.1.2. Radier
A laje radier é uma fundação rasa, do tipo direta, que funciona como uma laje
e transmite e distribui o carregamento para o solo. Nesse tipo de fundação, existem
vigas que ficam sob as paredes estruturais, em todo o seu perímetro, para que a
estrutura da fundação apresente mais rigidez em seu plano. Antes de se executar a
laje em radier, é inerente que se observem seu nível e seu prumo. Ela deve ser
construída sobre manta de impermeabilização. Outro aspecto importante é que toda
a instalação elétrica e hidráulica da edificação, que passará pelo solo, deve ser
instalada antes de ser executada. Sempre que o terreno permite, o radier é o tipo de
fundação mais utilizado em LSF (FREITAS; CASTRO, 2006).
É importante destacar que esse tipo de fundação é ideal para construções
rápidas e leves. A execução do radier permite locar as furações para instalações
hidráulicas, sanitárias, elétricas e de telefonia. Essas locações devem ser precisas
em relação às posições e diâmetros de furos, para que não ocorram transtornos na
montagem dos painéis, nas colocações das tubulações e dos acessórios e nos
serviços subsequentes. Os ajustes tornam-se muito difíceis se houver grande
desalinhamento (TERNI; SANTIAGO; PIANHERI, 2008).

Figura 14 - Fundação de Radier

Fonte: GOOGLE (2015)
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2.1.5.1.3. Ancoragem

Após a execução da fundação, os painéis estruturais devem ser fixados nela,
para que resistam à pressão do vento, que causa efeitos como os de translação e/ou
tombamento, que fazem com que a estrutura se desloque lateralmente e/ou levante
ou até mesmo gire em torno de um eixo de sua base. A escolha do tipo de
ancoragem vai depender de fatores como clima, tipo de carregamento e tipo de
fundação, e os parâmetros, como espaçamento dos pontos de ancoragem e suas
dimensões, são determinados segundo o cálculo estrutural (CASTRO, 2006). Essa
fixação se dá através de diferentes tipos de ancoragem, e as mais utilizadas no
mercado da construção em LSF são: ancoragem química com barra roscada,
ancoragem expansiva com parabolts e ancoragem provisória com sistema de finca
pinos acionados por pólvora.

Figura 15 - Esquema ancoragem em sapata corrida

Fonte: CONSULSTEEL (2002)
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Ancoragem química com barra roscada

Esse tipo de ancoragem é realizado depois da concretagem da fundação e é
feito por meio da fixação de uma barra roscada na fundação, através de um furo feito
no concreto. Após a execução do furo, coloca-se um adesivo químico, normalmente
à base de epóxi, para que a colagem aço x concreto, da barra roscada e da
fundação, respectivamente, seja garantida (CASTRO, 2006). Depois de se chumbar
a barra roscada à fundação, a estrutura é presa a essa barra, por meio de um jogo
de porca e arruela. A Figura 16 ilustra esse tipo de ancoragem.

Figura 16 - Ancoragem química com barra roscada

Fonte: CONSULSTEEL (2002)



Ancoragem expansiva com parabolts

Esse tipo de ancoragem também é realizado após a concretagem e é
aplicada de maneira semelhante à ancoragem química. Primeiro, faz-se um furo no
lugar definido em projeto para colocar a ancoragem; em seguida, coloca-se uma
espécie de parafuso com uma camisa metálica no furo (Figura 17), a qual se
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expande à medida que se vai rosqueando o parafuso que prenderá a estrutura na
fundação. Esse é um sistema que funciona de maneira semelhante ao sistema de
bucha, muito utilizado domesticamente para fixar objetos nas paredes, como
quadros e prateleiras, só que, ao invés da bucha de plástico, usa-se uma espécie de
bucha parafuso (Parabolt), que apresenta uma alta resistência a arranque, o que
garante que a estrutura fique bem presa à fundação.
Figura 17 - Parabolt

Fonte: GOOGLE (2015)



Ancoragem provisória de finca pinos acionado por pólvora

A ancoragem provisória, através do sistema de finca pinos acionados por
pólvora (figura 18), assim como os outros dois tipos de ancoragem citados, deve ser
executada depois da concretagem da fundação. Esse tipo de ancoragem é utilizado
nos painéis principais da construção, mas apenas para manter o prumo ao serem
montados e até que seja feita a ancoragem definitiva deles. Porém, nos painéis que
não recebem carregamento, além do seu peso próprio e de servirem apenas como
divisórias internas dos ambientes da edificação, esse tipo de ancoragem é o único
empregado e, consequentemente, o definitivo. Sua aplicação é feita com uma pistola
acionada por cartuchos de pólvora, que lançam os pinos no local desejado. Segundo
Fischer (2010, apud VIVAN, 2011), a produção conseguida com uma pistola desse
tipo chega a ser de 500 fixações, por hora, e tanto pode ser utilizada em aço quanto
em concreto. E dependendo da resistência do concreto, pode alcançar até 35 mm de
profundidade.
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Figura 18 - Pistola para fixação em pólvora

Fonte: FISCHER (2010)

Figura 19 - Ancoragem provisória

Fonte: CASTRO (2006)
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2.1.5.2. Estrutura do Sistema
As estruturas de aço são compostas por duas “famílias” de elementos
estruturais. Uma composta pelos perfis laminados e soldados ou eletro fundidos e a
outra composta por perfis formados a frio (FREITAS; CASTRO, 2006).
Ainda segundo o autor, os perfis estruturais formados a frio são originados a
partir do dobramento, em prensa dobradeira, ou por perfilagem em conjunto de
matrizes rotativas de tiras de aço cortadas de chapas ou bobinas laminadas a frio ou
à quente, revestidas ou não (NBR 6355, ANBT, 2003), além de possibilitar a
formação de seções variadas tanto em sua forma e/ou dimensão. O termo “formado
a frio”, origina-se pelo fato dessas operações ocorrerem com o aço na temperatura
ambiente.
Com o avanço da engenharia, estruturas mais leves e econômicas têm sido
desenvolvidas a fim de atender as expectativas tecnológicas, e com isso os perfis de
aço formados a frio vem se destacando. Possui uma grande versatilidade, tanto na
fabricação das seções que podem ser adaptadas a diversas aplicações, como na
construção e montagem das estruturas por serem elementos leves. Por isso vem
sendo cada vez mais comum a utilização desses perfis em construções comercias e
residências, passarelas, galpões, coberturas, entre outras. (FREITAS; CASTRO,
2006).
“As chapas têm entre 0,8 mm e 3.0 mm de espessura, sendo a mais utilizada
a de espessura de 0,95 mm” (REVISTA TECHNE, 2008).
Os perfis são produzidos a partir de dois processos convencionais, sendo que
um consiste em um processo contínuo em que uma tira de chapa passa por uma
série de cilindros (perfiladeiras) dobrando-a para gerar a conformação da seção
transversal; o outro processo é através de dobradeira, que é um equipamento de
punção que pressiona a chapa contra a mesa para efetivar a dobra, obtendo assim a
seção transversal desejada (REVISTA TECHNE, 2008).
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Os perfis mais usados são aqueles com configurações e designações. As
determinações das seções, espessura, propriedades geométricas de perfis steel
frame são definidas pelas normas NBR 15253 – Perfis de Aço Formados a Frio, com
Revestimento Metálico, para Painéis Reticulados em Edificações: Requisitos Gerais
e NBR 6355 – Perfis Estruturais de Aço Formados a Frio: Padronização (REVISTA
TECHNE, 2008).
Figura 20 - Perfis Dobrados a Frio

Fonte: NBR 15253 (2005)

O perfil “U enrijecido” (montante) possui alma, flange e borda conforme a
figura 20, sempre levando em consideração se as dimensões dos perfis coincidem
com as da porta, janela, entre outras. As dimensões usuais da alma podem ser de
90 ou 140 mm, os flanges podem ser de 35 a 40 mm, sendo estas medidas podendo
variar de acordo com cada fabricante (GUIA DO CONSTRUTOR EM STEEL
FRAMING, 2015).
O perfil U (guia), consiste em alma e flange, a ausência da borda nesse perfil
faz com que o perfil Ue consiga fazer o encaixe na guia, com isso a dimensão do
flange deve ser de no mínimo 35 mm (GUIA DO CONSTRUTOR EM STEEL
FRAMING, 2015).
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Existem também outros perfis que precisam utilizar as tiras, que possuem
variedade de larguras, usualmente usadas para o escoramento de paredes e
formação de ligações; e as cantoneiras utilizadas como anteparos e outras
estruturas onde o perfil Ue não irá funcionar.
Os perfis utilizados na construção em LSF e suas dimensões comerciais são
apresentados na figura 21.
Figura 21 - Dimensões nominais dos perfis de aço para light steel framing

Fonte: NBR15253 (ABNT, 2005)

Segundo a US HOME (2009), a estrutura é constituída de painéis metálicos,
composto de perfis de aço, determinado pela AISI – American Iron na Steel Institute
(pé direito mínimo 2,70m pavimento térreo e 2,40m pavimento superior), com 0,95
mm de espessura e revestimento anticorrosivo zincado por imersão a quente. Esses
perfis são fixados entre si com parafusos autobrocantes (figura 22), fixando painéis
de paredes, lajes de piso/forro e estrutura de telhado, formando um conjunto único
capaz de criar resistência e absorver cargas como vento, chuva, entre outros. Ainda
segundo a normatização da AISI, segue padronizado o espaçamento e
dimensionamento dos perfis estruturais, sempre definido de acordo com os projetos
arquitetônico e estrutural.
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Figura 22 - Parafuso Autobrocante

Fonte: Vivan (2011)

Para saber a resistência de um perfil, precisa saber sua dimensão, forma e
elasticidade do aço, sendo que o limite de escoamento do aço zincado de acordo
com a NBR 6673 não deve ser inferior a 230 Mpa (GUIA DO CONSTRUTOR EM
STEEL FRAMING, 2015).
Alguns elementos estruturais como fitas de aço, cantoneiras, compostos do
mesmo tipo de aço dos perfis são utilizados para dar rigidez e auxiliar no
contraventamento. Resumindo o sistema LSF, é composto de perfis montante ou Ue,
utilizados em vigas e montantes e perfis guias ou U. O aço utilizado para a
fabricação desses perfis é o A653, que passa por um tratamento anticorrosivo, que
garante a durabilidade das peças por anos, e sua comercialização normalmente é
feita pela indústria siderúrgica em forma de bobinas com 1,20m de largura que são
cortadas em tiras de menor largura e moldadas a frio em perfiladeiras na forma
desejada (US HOME, 2009).
Os perfis podem variar tanto em sua dimensão quanto sua estrutura, como no
caso de paredes os perfis variam de 90 mm a 140 mm de largura e 0,8 mm a 1,18
mm de espessura, na utilização de lajes variam de 200 mm a 400 mm de largura e
0,95 mm a 2,5 mm de espessura (US HOME,2009).
Segundo Freitas e Castro (2006), as dimensões da alma dos perfis Ue variam
geralmente de 90 a 300 mm (medidas externas), apesar de ser possível utilizar
outras dimensões. Os perfis U apresentam a largura da alma maior que a do perfil
Ue, a fim de permitir o encaixe deste no perfil guia ou U.
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2.1.5.2.1. Painéis Estruturais ou Autoportantes

Os painéis estruturais estão sujeitos a cargas horizontais de vento ou de
abalos sísmicos, assim como a cargas verticais praticadas por pisos, telhados e
outros painéis. Essas cargas verticais são originadas do peso próprio da estrutura e
de componentes construtivos e da sobrecarga devido à utilização (pessoas, móveis,
máquinas, águas pluviais, etc). Portanto, a função dos painéis é absorver esses
esforços e transmiti-los à fundação (FREITAS; CASTRO, 2006).
Ainda segundo as autoras os painéis são compostos por elementos
horizontais de seção transversal tipo U e elementos verticais de seção transversal
tipo Ue. Esses montantes que compõem os painéis transferem as cargas verticais
atrás de suas almas, sempre nivelados, dando origem ao conceito de estrutura
alinhada. Na figura abaixo mostra a distribuição do carregamento e o detalhe do
alinhamento que compõem o painel.

Figura 23 - Transmissão da carga vertical à fundação

Fonte: GOOGLE (2015)
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Geralmente a distância entre os montantes é de 400 ou 600 mm, sempre
atendendo as solicitações de cada perfil, porém quanto maior a distância, o número
de perfis é reduzido e consequentemente maior será a carga que cada um deles irá
suportar, como no caso da caixa da água, para dar suporte e poder atender as
grandes cargas a distância chegará a 200 mm (FREITAS; CASTRO, 2006).
As guias são usadas horizontalmente na base e topo dos painéis de parede e
entrepiso, podendo estar associadas às fitas para o travamento lateral das vigas e
montantes e vergas (figura 24). Entre painéis de entrepiso, a seção transversal é
composta por dois perfis U ligada pela alma, para a ligação do painel à fundação
será considerado um perfil U (RODRIGUES, 2006).

Figura 24 - Painel típico em Light Steel Framing, apresentando guias e montantes.

Fonte: GOOGLE (2015)

Segundo Freitas e Castro (2006), nas aberturas de janelas e portas são
necessários elementos estruturais como as vergas, para que distribuam o
carregamento interrompido do montante para os montantes que delimitam o vão
lateral (figura 25 e 26).
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Figura 25 - Painel com abertura de janela.

Fonte: GOOGLE (2015)

Figura 26 - Distribuição dos esforços através da verga para ombreiras.

Fonte: GOOGLE (2015)
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Ainda segundo o autor, a verga basicamente é composta de dois perfis Eu
conectados por uma peça aparafusada nos extremos, normalmente pelo perfil U e
pela guia da verga, que é fixada nas mesas inferiores dos dois perfis Ue. A guia da
verga se conecta com as ombreiras, para evitar a rotação da verga, e para fixar os
montantes, que não possuem função estrutural, apenas permite a fixação das placas
de fechamento (figura 27).

Figura 27 - Detalhe de verga para abertura de janela.

Fonte: GOOGLE (2015)

Para que ocorra a estabilização da estrutura, deve-se efetuar ligações rígidas
ou capazes de transferir os esforços para a fundação, que auxiliam na resistência
dos esforços horizontais das estruturas em LSF. O método mais utilizado é o de
contraventamentos (figura 28), onde é fixada uma fita de aço galvanizada na face
lateral do painel (figura 29 e 30), que serve para evitar a rotação dos montantes
quando sujeitos a carregamentos normais de compressão, além de diminuir o
comprimento de flambagem dos mesmos. Esta fixação deve ser bem tensionada,
não permitindo que ocorram folgas, pois isso pode comprometer sua eficiência além
de causar a deformação dos painéis aos quais estão fixadas. O uso dos
contraventamentos pode acabar interferindo na colocação das aberturas, então se
deve adotar um ângulo de inclinação grande da diagonal (figura 31) (FREITAS;
CASTRO, 2006).
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Figura 28 - Painel com contraventamento em "X".

Fonte: GOOGLE (2015)

Figura 29 - Bloqueador e fita metálica para travamento horizontal.

Fonte: GOOGLE (2015)

59

Figura 30 - Fita metálica para travamento do painel.

Fonte: GOOGLE (2015)

Figura 31 - Localização do contraventamento em relação as aberturas.

Fonte: GOOGLE (2015)
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2.1.5.2.2. Painéis Não Estruturais

Segundo Freitas e Castro (2006), os painéis não estruturais, não suportam o
carregamento da estrutura, mas apenas o peso próprio dos seus componentes,
podendo servir como fechamento externo ou como divisória interna.
No caso da divisória pode ser usado o sistema de gesso acartonado ou
Drywall, onde as dimensões dos montantes e das guias são menores em dimensão
e espessura, porem em divisórias externas, é recomendado utilizar os mesmos
perfis dos painéis estruturais. A solução para aberturas de portas e janelas em um
painel não estrutural é bem mais simples, pois como não há cargas verticais a
suportar, não há necessidade do uso de vergas e consequentemente, de ombreiras
(FREITAS; CASTRO, 2006).
Na delimitação lateral do vão, possui apenas um montante, que é fixado ao
marco de abertura, no acabamento superior e inferior são similares aos painéis
estruturais e usando uma guia de abertura (figura 32).

Figura 32 - Desenho esquemático de painel não estrutural com abertura.

Fonte: GOOGLE (2015)
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2.1.5.2.3. Montagem da Estrutura LSF

Freitas e Castro (2006) destacam três métodos de montagem dos painéis
estruturais:

1.

Método “Stick”: neste método os perfis são cortados e montados no

local (foto 33), porém os perfis podem vir perfurados para a passagem das
instalações elétricas e hidráulicas e consequentemente após a montagem da
estrutura são instalados os demais subsistemas. Esse método é indicado em locais
onde a pré-fabricação não é viável. Suas vantagens: não necessita do construtor
possuir um local para pré-fabricar o sistema; o transporte das peças até o canteiro
se torna mais fácil; as ligações entre os elementos são de fácil de executar.
Figura 33 - Light Steel framing montado pelo método “stick”.

Fonte: GOOGLE (2015)
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2.

Método por painéis: os painéis, lajes, tesouras, podem ser pré-

fabricados fora do canteiro e montados no local, incluindo alguns materiais de
fechamento que podem ser executados na fábrica a fim de diminuir o tempo da
construção. A instalação dos painéis e subsistemas é realizado no local através de
parafusos.
Suas principais vantagens são: velocidade de montagem; controle rigoroso de
qualidade na produção; redução do trabalho na obra; maior precisão de acerto em
relação às dimensões das peças devido as boas condições de montagem (figura
34).

Figura 34 - Elementos estruturais são pré-fabricados em oficinas e levados a obra.

Fonte: GOOGLE (2015)
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3.

Construção Modular: são estruturas pré-fabricadas que podem ser

entregues na obra com todos os acabamentos internos já incluídos, como as louças
sanitárias, metais, elétrica, entre outros. Podem ser estocadas, um exemplo dessa
construção são os módulos de banheiros para grandes obras comerciais ou
residenciais.

Figura 35 - Modulo de Banheiro

Fonte: GOOGLE (2015)

4.

“Balloon Framing” e “Platform Framing”: construções “Stick” ou

“painéis” podem ser montadas usando o método “Balloon”, pois a estrutura do piso é
fixada nas laterais dos montantes e os painéis por serem grandes vencem a altura
de um pavimento. Já o método “Platform”, os pisos e as paredes são construídos por
pavimento, ou seja, os painéis não são estruturalmente contínuos, e também é um
método muito utilizado nos dias atuais (figura 36 e 37).
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Figura 36 - Esquema de construção tipo “balloon”.

Fonte: GOOGLE (2015)

Figura 37 - Esquema de construção tipo “platform”.

Fonte: GOOGLE (2015)
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Uma edificação em LSF pode ser comparada ao de alvenaria estrutural, pois
as paredes tendo uma linearidade axial dispensam a utilização de vigas nos
pavimentos inferiores, sendo que as cargas passam diretamente seu peso para o
elemento abaixo que descarrega no solo, e com vãos menores que 5m, tornam o
sistema LSF mais econômico, porém o custo da edificação está ligada diretamente
no grau de industrialização dada ao processo (US HOME, 2009).
Com a fundação pronta, nivelada, limpa e em esquadro, deve-se aplicar uma
fita isolante (pode ser de neoprene) na alma da guia inferior (figura 38). A montagem
se inicia com o painel exterior em um canto, assim que o posicionamento estiver
correto e no local certo, fazer um escoramento provisório com recortes dos perfis U e
Ue para alinhar em esquadro e nível (figura 39) (FREITAS; CASTRO, 2006).

Figura 38 - Aplicação de fita selante na base do painel.

Fonte: GOOGLE (2015)
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Figura 39 - Escoramento do painel durante a montagem.

Fonte: GOOGLE (2015)

Freitas e Castro (2006), após a conferência do posicionamento dos painéis, é
feito uma ancoragem provisória, cuidando para que não coincidam com as definitivas
(figura 40). Após isso, é colocado um segundo painel exterior perpendicular ao
primeiro (figura 41), é novamente conferido o nível e o esquadro e fixado a
ancoragem provisória (figura 42).
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Figura 40 - Ancoragem Provisória com Pino de Aço.

Fonte: GOOGLE (2015)

Figura 41 - Montagem dos painéis.

Fonte: GOOGLE (2015)
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Figura 42 - Verificação do nível do painel e fixação da ancoragem.

Fonte: GOOGLE (2015)

O processo de montagem continua com a colocação dos painéis externos
(figura 43), e também com alguns internos para dar rigidez, e manter os externos em
nível. As marcações dos painéis internos podem ser feitas no contrapiso com um fio
traçante (muito utilizado no sistema drywall) (figura 44). Deve ser feito uma
verificação das medidas diagonais dos ambientes e fixar perfis Ue provisoriamente
sobre as guias superiores dos painéis, garantindo assim o esquadro e a fixação
correta da ancoragem provisória (FREITAS; CASTRO, 2006).

Figura 43 - Montagem dos painéis externos.

Fonte: GOOGLE (2015)
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Figura 44 - Marcação da localização dos painéis internos.

Fonte: GOOGLE (2015)

Os parafusos autobrocantes são muito utilizados no sistema LSF, podendo
ser estruturais ou apenas de montagem, onde é feito o furo e fixado com segurança
dos componentes da estrutura (CISER, 2005 apud RODRIGUE, 2006).
Os parafusos autobrocantes são fabricados de acordo com a necessidade da
instalação, podendo também ser do tipo auto perfurante (ponta broca) ou auto
atarraxantes (ponta agulha) (RODRIGUES, 2006).
Entre os painéis a fixação é feita nas almas dos perfis de encontro com
parafusos auto atarraxantes de aço carbono com tratamento e recobertos com uma
proteção zinco eletrolítica que evita corrosão, esse tipo de conexão é a mais
utilizada em construções LSF no Brasil. Essa fixação é feita a cada 20 cm ao longo
da alma (figura 45) (FREITAS; CASTRO, 2006).
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Figura 45 - Fixação de dois painéis com parafusos estruturais.

Fonte: GOOGLE (2015)

A ancoragem definitiva só é feita depois que todos os painéis do pavimento
estiverem montados, e então se inicia a colocação das placas de fechamento
externo de baixo para cima (figura 46).
Figura 46 - Colocação do fechamento externo dos painéis.

Fonte: GOOGLE (2015)
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A montagem da estrutura da laje pode ser feita de duas maneiras, sendo
montadas as seções menores sobre algum apoio, como exemplo o contrapiso para
depois posicioná-las sobre os apoios dos painéis portantes ou vigas principais; ou
cortar as vigas de piso no comprimento do vão e encaixá-las nas sanefas, que são
perfis utilizados para encabeçamento de estruturas de entrepiso, após fixar os
enrijecedores de alma que irão ligar as vigas de piso nas sanefas, evitando o
esmagamento da alma das vigas nos apoios (figura 47) (FREITAS; CASTRO, 2006).

Figura 47 - Posicionamento das vigas de piso.

Fonte: GOOGLE (2015)

Na utilização de laje molhada (figura 48), são instalados os perfis
galvanizados tipo cantoneira na borda da laje e a chapa de aço ondulada que serve
de fôrma para o preenchimento do concreto magro que origina o contrapiso; a laje
seca (figura 49), porém só deve ser executada após a colocação da cobertura, a fim
de que o piso de OSB fique exposto a intempéries. Independentemente do tipo de
laje escolhida deve ser previstos espaços de apoio dos painéis portantes internos e
externos diretamente sobre a estrutura e não sobre o contrapiso (FREITAS;
CASTRO, 2006).
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Figura 48 - Esquema de Laje tipo Úmida.

Fonte: CASTRO (2006)

Figura 49 - Esquema de Laje tipo Seca.

Fonte: CASTRO (2006)
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Segundo Freitas e Castro (2006), na montagem dos painéis do pavimento
superior, o procedimento é o mesmo do térreo, apenas diferenciando apenas no
modo de içamento dos painéis, que pode ser tanto manualmente (figura 50), como
por guindastes (figura 51), sempre cuidando para evitar deformações nos painéis.
Figura 50 - Montagem dos painéis do pavimento superior.

Fonte: GOOGLE (2015)

Figura 51 - Içamento e posicionamento de painel de pavimento superior.

Fonte: GOOGLE (2015)
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Ainda segundo as autoras para a fixação das placas o procedimento é o
mesmo do pavimento inferior, só que o sentido de instalação das placas ocorre de
cima para baixo, formando uma linha de fixação nos painéis dos dois pavimentos
(figura 52).

Figura 52 - Emplacamento dos painéis externos.

Fonte: GOOGLE (2015)

2.1.5.3. Revestimentos

Para um fechamento externo, devem ser levadas em conta as intempéries, a
fim de que não prejudique o material escolhido, como componentes externos podem
citar as placas cimentícias e a placa OSB (Oriented Strand Board) (REVISTA
TÉCHNE, 2008).
As vedações devem atender aos critérios de satisfação e às exigências do
usuário, para isso a norma ISO 6241:1984, estabelece esses requisitos, que são o
de segurança estrutural, segurança do fogo, durabilidade, economia, conforto visual,
conforto termo acústico, entre outros (FREITAS; CASTRO, 2006).
Nos fechamentos internos, podem-se ser utilizas as mesmas placas usadas
nos fechamentos externos e, ainda, as placas de gesso acartonado (REVISTA
TÉCHNE, 2008).
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Cuidar em especial com a colocação das placas externas e suas juntas,
considerando no projeto de paginação das placas as juntas de movimentação,
levando em consideração o tipo de placa e revestimento utilizado (REVISTA
TÉCHNE, 2008).
Deve ser definido o momento certo para a fixação dos caixilhos, que deverá
ser antes da fixação das placas, para que possa ser feito um ajuste correto e uma
vedação adequada (REVISTA TÉCHNE, 2008).
Existem variados tipos de fechamento e revestimento externo, de fechamento
os mais utilizados são OSB, a Placa Cimentícia, e fechamento interno o Gesso
Acartonado, quanto ao revestimento externo, isso é de acordo com o critério do
cliente.

2.1.5.3.1. Painel de OSB

O painel de OSB, também pode ser utilizado, e auxilia no contraventamento
das paredes, pois é instalado diretamente na estrutura e sobre ele deve ter um
revestimento de uma manta fixada por grampos, para não deixar com que a umidade
penetre, porém se for utilizado revestimento com argamassa, precisa ser fixado uma
tela sobre a manta (REVISTA TÉCHNE, 2008).
Porém não deve ser exposto a intempéries, pois possuem uma relativa
resistência à umidade, devido às substâncias utilizadas em sua confecção. São
comercializados nas dimensões 1,22 m x 2,44 m e com espessuras de 9, 12, 15 e 18
mm (FREITAS; CASTRO, 2006).
As juntas devem ser previstas e ter um espaçamento de 3 mm incluindo todo
o seu perímetro, as juntas verticais devem estar sempre sobre os montantes e
aparafusadas, e quando as paredes tiverem dimensões superiores a 24 m devem
ser previstas as juntas de movimentação (figura 53) (FREITAS; CASTRO, 2006).
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Figura 53 - Fachada em OSB apresentando juntas de dilatação.

Fonte: GOOGLE (2015)

O OSB é um painel estrutural de tiras de madeira, geralmente de
reflorestamentos, formadas por três camadas perpendiculares, o que ajuda na
resistência mecânica e de rigidez, essas tiras são unidas com resinas e prensadas
sob alta temperatura (MASISA, 2003 apud FREITAS; CRASTO, 2006).
Os painéis internos ou externos não devem estar em contato direto com o
solo ou fundação, por isso, antes da montagem deve ser fixada uma fita seladora,
que além de evitar o contato com a umidade do piso, diminui as pontes térmicas e
acústicas. As projeções horizontais externas devem estar sobre uma base mais alta
que o nível exterior, para evitar o contato das placas com o solo e a passagem de
água por entre o painel e a fundação (figura 54).
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Figura 54 - Embasamento elevado para evitar contato dos painéis com a umidade.

Fonte: GOOGLE (2015)

2.1.5.3.2. Membrana de polietileno

Segundo a TYVEK a membrana é composta por 100% de polietileno sem
aditivos, corantes ou resinas e 100% reciclável. Resistente a rupturas e impede a
proliferação de bactérias e fungos, impede a infiltração da água, permitindo a
passagem do ar e da umidade em forma de vapor. Não deforma quando exposto em
diferentes níveis de umidade relativa.
As placas de OSB devem ser protegidas contra a umidade em toda sua área
externa por uma manta ou membrana de polietileno de alta densidade, que garante
a estanqueidade das placas e permite a passagem da umidade da parte interna para
o exterior, evitando assim a condensação dentro dos mesmos (figura 55). Essas
mantas são grampeadas nas placas, e sobrepostas de 15 a 30 cm em suas juntas
para criar uma superfície contínua e que evite infiltrações (FREITAS; CASTRO,
2006).
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Figura 55 - Impermeabilização das placas OSB com membrana de polietileno.

Fonte: GOOGLE (2015)

Para que não haja infiltração gerada por deslocamentos ou fissuras, deve-se
utilizar subcoberturas, como no caso da subcobertura residencial DuPont™ Tyvek®,
que foi desenvolvido para a utilização da construção e reforma do telhado. Por ser
leve, de fácil utilização, e durabilidade, apresenta as seguintes vantagens:
Impermeabilidade, ou seja, permite o total escoamento da água da chuva,
permitindo a proteção contra a infiltração e a poeira, causadores de fungos; proteção
térmica, composta de alumínio em uma de suas faces, permite a diminuição da
transferência de calor para o interior da residência; composta por fibras entrelaçadas
torna a subcobertura impermeável e capaz de impedir a passagem da umidade;
impede a infiltração de ar na estrutura, melhorando o conforto térmico; não deforma,
quando exposto a diferentes níveis de umidade relativa (figura 56) (TYVEK).
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Figura 56 - Utilização de subcoberturas.

Fonte: GOOGLE (2015)

2.1.5.3.3. Placas Cimentícias

O fechamento com placa cimentícia é mais compatível com o sistema, pois
suas placas são leves, pequena espessura, impermeáveis, resistente aos impactos,
baixa condutividade térmica, durabilidade, permite diversos acabamentos. Quanto
aos fabricantes, o que diferencia uma placa da outra é seu acabamento e
composição. A escolha da placa pode ser feita de acordo com a NBR 15498 (ABNT,
2007). Para a utilização dessas placas deve-se evitar coincidir as juntas internas
com as externas como na figura 57, evitar que os quatro vértices se encontrem num
mesmo ponto como na figura 58, evitar que as juntas verticais do batente das portas
ou janelas siga até o teto (figura 59) e evitar que as juntas dos painéis coincidam
com as juntas das placas. A fixação da placa cimentícia é feita com parafusos pontabroca, cabeça auto-escariante e aletas de expansão, pois evitam que o parafuso
faça rosca na placa, e facilita a instalação (REVISTA TÉCHNE, 2008).
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Figura 57 - As juntas internas não devem ser coincidentes.

Fonte: TÉCHNE (2008)

Figura 58 - Evitar todos os vértices no mesmo ponto das juntas verticais.

Fonte: TÉCHNE (2008)
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Figura 59 - As juntas verticais nos batentes e portas não devem seguir até o teto.

Fonte: TÉCHNE (2008)

A tabela 2 abaixo foi retirada do site da Brasilit, onde mostra as características
da placa cimentícia.
Tabela 3 - Dimensões, Pesos e Aplicações.

Fonte: BRASILIT (2015)
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As placas cimentícias podem ser usadas em fechamento externo ou interno,
principalmente em áreas úmidas, substituindo o gesso acartonado, e as juntas deve
apresentar no mínimo 3 mm entre as placas. As placas são compostas de cimento
Portland, fibras de celulose ou sintéticas e agregados. Possuem características de
elevada resistência a impactos; resistente à umidade; incombustíveis; possui peso
próprio baixo, o que facilita no manuseio; compatível com diversos acabamentos;
rapidez de execução, semelhante ao do gesso acartonado (FREITAS; CASTRO,
2006).
As placas ou painéis de fechamento externo ou interno não deverão ficar em
contato com o solo ou fundação (figura 60). Devido à variação dimensional
ocasionada pela variação de umidade, devem ser levadas em consideração as
juntas entre as placas, obtendo as informações através dos fabricantes (REVISTA
TÉCHNE, 2008).

Figura 60 - As placas não podem ficar em contato com o solo ou fundação.

Fonte: TÉCHNE (2008)
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2.1.5.3.4. Gesso Acartonado

Para o fechamento interno dos painéis estruturais e não estruturais, são
utilizadas placas de gesso acartonado. Para painéis internos não estruturais é usado
o sistema “Drywall”, também constituído dos perfis U e Ue, de menor dimensão, que
suportam apenas o peso dos fechamentos, revestimentos e de peças fixadas como
quadros, armários, etc. As chapas de gesso acartonado são vedações leves, pois
não possuem função estrutural, porém permite composições de acordo com as
necessidades de resistência à umidade, fogo, isolamento acústico (FREITAS;
CASTRO, 2006).
De acordo com Freitas e Castro (2006) de maneira geral as chapas são
comercializadas com largura de 1,20m e comprimentos que variam de 1,80 m a 3,60
m, espessura de 9,5 mm, 12,5 mm e 15 mm, sempre consultando o fabricante e o
espaçamento entre os montantes, assim como no LSF, é de 400 ou 600 mm.
Encontra-se no mercado brasileiro, ter tipos de placas:


Placa Standard (ST) - destinada a áreas secas;



Placa Resistente à Umidade (RU) - conhecida como placa verde,
destinada para ambientes sujeitos a umidade;



Placa Resistente ao Fogo (RF) – conhecida como placa rosa, aplicada
em áreas secas, em paredes com exigência para resistência ao fogo.

Figura 61 - Placas de gesso acartonado para áreas secas, úmidas e anti-fogo.

Fonte: GOOGLE (2015)
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Figura 62 - Fechamento com Gesso Acartonado.

Fonte: VIVAN (2001)

Para a montagem do sistema Drywall precisamos dos componentes para o
fechamento da divisória (placa de gesso); perfis U e Ue para a estruturação da
divisória, parafusos para a fixação dos perfis e das placas à estrutura, materiais para
tratamento das juntas (massas e fitas); material para isolamento termo acústico (Lã
de vidro ou de rocha), após a fixação das placas aplica-se uma quantidade de
massa nas juntas que impede a formação de bolhas (figura 63).
(FREITAS; CASTRO, 2006).
Figura 63 - Aplicação da massa na junta.

Fonte: GOOGLE (2015)
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2.1.5.3.5. Siding Vinílico
O Siding ou revestimento vinílico (PVC) é um revestimento externo utilizado
como barreira resistente à intempérie. Está desenhado para permitir que o material
utilizado como base do sistema respire, sendo utilizado comumente para este fim,
placas de OSB, portanto, não é uma capa impermeável. Devido à sua concepção e
aplicação, o revestimento proporciona proteção suplementar contra chuva que
aumenta a resistência do sistema a intempérie, reduzindo a quantidade de água que
chega a barreira interior (que já é resistente a água), sendo utilizado no LSF uma
barreira de polietileno de alta densidade (SOUZA. 2005).
O PVC, ou policloreto de vinila, é uma resina sintética oriunda da
petroquímica, sendo o primeiro plástico a ser desenvolvido comercialmente no
mundo, originado a partir da junção de duas matérias-primas naturais, o sal marinho
ou cloreto de sódio (NaCl) e o petróleo. A principal matéria-prima do PVC é o sal
marinho, recurso natural renovável e disponível em abundância na natureza
(SOUZA, 2005).
Ainda segundo Souza (2015), o revestimento de PVC é produzido em
conformidade com as ABNT NBR 14285 (ABNT,1999), ASTM D 3679, ASTM D
4756. A partir do sal marinho, pelo processo de eletrólise, obtém-se o cloro, soda
cáustica e hidrogênio. A eletrólise é a reação química resultante da passagem de
uma corrente elétrica por água salgada (salmoura). Assim se dá a obtenção do cloro,
que representa 57% da resina de PVC produzida.
No petróleo, que representa apenas 43% desta resina, o primeiro passo é
uma destilação do óleo cru, obtendo-se a nafta leve. Esta passa, então, pelo
processo de craqueamento catalítico (quebra de moléculas grandes em moléculas
menores com a ação de catalisadores para aceleração do processo), gerando-se o
eteno. Tanto o cloro como o eteno estão na fase gasosa e reagem produzindo o
DCE (dicloro etano) (SOUZA, 2005).
A partir do DCE, obtém-se o MVC (mono cloreto de vinila, unidade básico do
polímero formado pela repetição da estrutura monomérica). As moléculas de MVC
são submetidas ao processo de polimerização, ou seja, elas vão se ligando,
formando uma molécula muito maior, conhecida como PVC (policloreto de vinila),
que é um pó muito fino, de cor branca, e totalmente inerte (SOUZA, 2005).
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Uma das principais características do PVC é o longo ciclo de vida de suas
aplicações, que varia de 15 a 100 anos, sendo a média superior a 60 anos. Por ser
reciclável, contribui diretamente para o melhor desempenho das edificações, ao
reduzir custos e economizar insumos, além de contribuir nos resultados ambientais
decorrentes da diminuição de resíduos (SOUZA, 2005).
As dimensões fornecidas variam de acordo com o fabricante e o estilo do
sistema. De acordo com a LP Brasil, na figura 64, são descritas as dimensões e
tipos de formas do modelo americano.

Figura 64 - Componentes de Revestimento Siding Vinílico.

Fonte: LP BRASIL (2015)
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Figura 65 - Colocação Siding Vinílico sobre a Membrana Polietileno.

Fonte: LP BRASIL (2015)

2.1.5.4. Cobertura

Segundo Freitas e Castro (2006), o telhado é composto pela cobertura,
podendo ser de materiais diversos, desde que seja resistente contra as intempéries;
e da armação, que é constituída pelos elementos estruturais que dão sustentação à
cobertura, como caibros, tesouras, ripas, entre outros.
Segundo Rodrigues (2006), o conceito estrutural do Sistema “Light Steel
Framing”, que consiste em dividir as cargas entre os perfis, e também é utilizado
para os elementos que suportam as lajes e coberturas. Seus elementos trabalham bi
apoiados e deverão, sempre que possível, transferir as cargas continuamente, ou
seja, sem elementos de transição, até as fundações. Para o sistema, existem dois
tipos distintos de laje, denominados de laje “seca” ou “úmidas”. As lajes “secas”
podem ser compostas por painéis de madeira (OSB ou outros) ou placas
cimentícias, apoiadas sobre perfis metálicos estruturais (vigas de entrepiso). Já as
“úmidas”, são compostas por formas de aço (telhas galvanizadas) preenchidas com
concreto e tela eletro-soldada.
Os

revestimentos

da

cobertura

do

telhado

possuem

as

mesmas

características e princípios das estruturas convencionais, portanto, podem ser
usadas telhas metálicas, cerâmicas, fibrocimento, shingle, entre outras (REVISTA
COMO CONSTRUIR, 2009)
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Figura 66 - Cobertura com Telha Shingle

Fonte: BRASILIT (2015)

De acordo com a BRASILIT, em construções LSF, as telhas shingle são as
mais usadas. São duráveis, flexíveis, pois são compostas de manta asfáltica com
grãos minerais e possui beleza estética. Possuem grande durabilidade, são
resistentes ao vento e à quebra. Segue a composição:

1) Compensado: material estrutural montado sobre caibros de madeira ou
aço;
2) Subcobertura: aumenta a proteção contra infiltração e proporciona a
aderência das telhas;
3) Telhas shingle: produzidas por uma base asfáltica, fibra de vidro, coberta
com grão.
4) Cumeeiras de ventilação: melhoram a circulação do ar e garante um
conforto térmico;
5) As telhas por serem flexíveis, permitem uma adaptação perfeita nas
diversas partes de união entre as águas do telhado.
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Figura 67 - Composição do Telhado

Fonte: BRASILIT (2015)

Segundo Freitas de Castro (2006), a estrutura do telhado deve suportar além
do seu peso próprio, o peso de seus componentes, o peso do forro, materiais de
isolamento, carregamento durante a construção, manutenção, entre outros.
A cobertura serve para proteger a edificação das intempéries, sendo vista
também como um dos elementos de importância estética, e por isso necessita de
materiais que atendam tanto ao desempenho técnico como às exigências
arquitetônicas (REVISTA TÉCHNE 2009).
A cobertura depende da dimensão, dos vãos que deverão ser vencidos,
ações da natureza, opções arquitetônicas e estéticas, relação custo-benefício, entre
outros.
Os elementos da cobertura são: vedação (telhas); elementos que dão suporte
à cobertura, como as ripas, caibros, tesouras; sistema de escoamento das águas
pluviais, como condutores, calhas e rufos (REVISTA TÉCHNE 2009).
As coberturas para LSF, por sua leveza, podem ser usadas em edificações
convencionais, e são capazes de vencer grandes vãos. Para executar estruturas de
coberturas de LSF, utilizam-se os mesmos perfis usados nas paredes, que são U e
Ue, com alma de 90 mm, 140 mm ou 200 mm de altura (REVISTA TÉCHNE 2009).
Segundo Freitas de Castro (2006) os tipos de coberturas são variados, podem
ser:
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a) Coberturas Planas: são menos comuns, geralmente resolvidas como uma
laje úmida onde a inclinação para o caimento da água é obtida variando a espessura
do contrapiso de concreto. Para vãos maiores sem apoios intermediários, são
utilizadas as treliças planas, de perfis Ue galvanizados (figura 66).
Figura 68 - Alguns tipos de treliças planas para Light Steel Framing.

Fonte: GOOGLE (2015)

b) Coberturas inclinadas: Essa estrutura em LSF é semelhante à de um
sistema convencional, porém a armação de madeira é substituída por perfis
galvanizados, e a alma dos perfis que compõem os caibros devem estar alinhadas a
alma dos montantes dos painéis de apoio de modo que a transmissão das cargas
seja axial (figura 67).
Figura 69 - Caibros e vigas alinhados com montantes de painel estrutural.

Fonte: GOOGLE (2015)
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2.1.5.4.1. Cobertura Estruturada com Caibros e Vigas
Esse método é usado em construções do tipo “stick”, onde os elementos (U e
Ue) são cortados e montados no local da obra. É usado quando o vão entre os
apoios permite o uso de caibros e deseja-se utilizar menor quantidade de aço do que
o usado em tesouras, porém para projetos mais complexos e de maiores vãos
podem utilizar o sistema de caibros devidamente dimensionados ou utilizando perfis
duplos (figura 68). A estrutura para esse tipo de cobertura consiste em usar dois
caibros que se apoiam nos painéis portantes e em uma cumeeira, formando a
inclinação requerida (figura 69) (FREITAS; CASTRO, 2006).

Figura 70 - Telhado estruturado com caibros.

Fonte: GOOGLE (2015)
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Figura 71 - Telhado típico estruturado com caibros.

Fonte: GOOGLE (2015)

2.1.5.4.2. Cobertura Estruturada com Tesouras e Treliças

Solução mais comum, e cobrem grandes vãos sem precisar de apoios
intermediários. Existem diversos desenhos de tesouras devido a fatores estéticos,
climáticos, funcionais, entre outros (FREITAS; CASTRO, 2006).

Figura 72 - Telhado confeccionado de perfis de aço galvanizados.

Fonte: GOOGLE (2015)
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2.1.5.5. Isolamento

O desempenho termo acústico é determinado pela capacidade de
proporcionar condições adequadas de qualidade para as atividades para o qual foi
projetada. É uma forma de controlar a qualidade do conforto dentro de m ambiente
desde que as condições externas não influenciem as internas (FREITAS; CASTRO,
2006).
Segundo Freitas e Castro (2006), tradicionalmente, os princípios de isolação
consideram que materiais de grande massa ou densidade são melhores isolantes.
Porém, é errado pensar que estruturas e vedações mais leves que têm
consequentemente uma menor massa para isolamento dos ambientes pode levar a
condições de conforto não satisfatórias. Para aumentar o desempenho diversas
combinações podem ser feitas, a fim de aumentar o desempenho do sistema,
através da colocação de mais camadas de placas ou aumentando a espessura da lã
mineral (figura 71).

Figura 73 - Instalação de lã de vidro em painel.

Fonte: GOOGLE (2015)

Quando o local estiver sujeito somente à umidade por tempo limitado de
forma intermitente, podem-se utilizar as placas de gesso tipo RU resistente à
umidade (REVISTA TÉCHNE, 2008).
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Para isolamento acústico ou térmico é necessário que entre os fechamentos
internos e externos seja colocado lã de vidro, lã de rocha ou EPS (figura 72).
Independente do componente utilizado, as vedações devem atender aos requisitos
da NBR 15575-4 (ABNT, 2012) (REVISTA TÉCHNE, 2008).

Figura 74 - Colocação das mantas isolantes no interior das paredes.

Fonte: GOOGLE (2015)

2.1.5.5.1. Isolamento Acústico
“A quantidade de radiação sonora advinda da parede, e, portanto, a
capacidade de isolação desta parede, dependerá da frequência do som, do sistema
construtivo e do tipo de material que a compõem” (FREITAS; CASTRO, 2006).
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Segundo Freitas e Castro (2006), O isolamento acústico ocorre quando se
minimiza a transmissão de som de um ambiente para outro ou do exterior para
dentro do ambiente e vice-versa. A característica de isolamento sonoro de uma
parede é normalmente expressa em termos da Perda de Transmissão (PT). Quanto
maiores os valores da perda de transmissão, mais baixa será a transmissão da
energia acústica, e vice-versa. O isolamento acústico de paredes pode ser
classificado, de acordo com os valores das respectivas perdas de transmissão,
conforme a tabela a seguir:

Tabela 4 - Qualificação do Isolamento Acústico

Fonte: GOOGLE (2015)

Ainda segundo Freitas e Castro (2006), de acordo com a NBR 10152 (ABNT,
1987) fixa condições aceitáveis de ruído em determinados recintos de uma
edificação, onde podemos citar: quartos em apartamentos residenciais e em hotéis
(sem ocupação): 30 – 40 dB; quartos em hospitais: 35 – 45 dB; entre outros. A lã de
vidro por ser um material fibroso, apresenta grande capacidade de isolação, e de
acordo com o fabricante o índice de Rw (redução acústica) da lã de vidro em feltros
e painéis combinados com placas de gesso acartonado é representado na tabela a
seguir:
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Tabela 5 - Índice de Redução Acústica (Rw) da lã de vidro.

Fonte: GOOGLE (2015)

2.1.5.5.2. Isolamento Térmico

O objetivo desse isolamento é de controlar as perdas de calor no inverno e os
ganhos no verão, sendo necessário avaliar simultaneamente as trocas térmicas
dinâmicas que ocorrem nos ambientes (FREITAS; CASTRO, 2006).
A solução mais adequada representa, portanto, um equilíbrio entre as perdas
e ganhos de calor, que variam conforme o tipo de edificação, as condições de
ocupação, as características do clima local e os materiais empregados na
construção. Quanto aos materiais é importante observar propriedades tais como:
capacidade térmica especifica densidade de massa, condutividade térmica,
transmitância, refletância e absorbância à radiação solar, emissividade e forma, além
das dimensões e orientações dos mesmos (FREITAS; CASTRO, 2006).
No Brasil ainda não há estudo sobre desempenho térmico de edificações em
LSF, não sendo possível avaliar quais as melhores condições de fechamento,
portanto será levada em consideração a utilização da lã de vidro, que é um
componente utilizado no tratamento térmico e acústico de edificações em LSF. De
acordo com o fabricante, segue a tabela com valores de Resistência Térmica e
Condutividade Térmica do material (FREITAS; CASTRO, 2006).
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Tabela 6 - Resistência Térmica e Condutividade Térmica da lã de vidro.

Fonte: GOOGLE (2015)

2.1.5.6. Instalações

As instalações de materiais hidráulicos e elétricos utilizados no sistema LSF
são

as

mesmos

utilizados

em

edificações

convencionais, e,

portanto

o

dimensionamento, e uso das propriedades dos materiais não divergem do
tratamento tradicional nessas instalações. O mesmo acontece para instalações de
telefonia, TV, internet, gás, entre outros. Apesar da facilidade de uso dos materiais
convencionais, há disponibilidade no mercado de materiais hidráulicos e elétricos
projetados para drywall e steel frame, por exemplo, as caixas elétricas que se fixam
diretamente nas placas de gesso acartonado (REVISTA TÉCHNE, 2008).
A NBR 15253 (ABNT,2005) (figura 74) normalizam os furos para a passagem
de instalações, prevendo que aberturas sem reforços podem ser executadas nos
perfis de steel frame, sendo que a distância entre os eixos dos furos sucessivos
deve ser de no mínimo 600 mm e a distância entre a extremidade do perfil e o centro
do primeiro furo deve ser no mínimo de 300 mm (REVISTA TÉCHNE, 2008).
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Figura 75 - Instalação hidráulica com tubulações de PVC.

Fonte: GOOGLE (2015)

O sistema LSF, com sua concepção racionalizada permite a execução das
instalações minimizando os transtornos, com rapidez, e mantendo o local limpo
(REVISTA TÉCHNE, 2008).

Figura 76 - Abertura nos perfis para passagem de tubulação.

Fonte: TÉCHNE (2008)

A vantagem do sistema LSF em relação ao convencional é de que enquanto
em obras convencionais as tubulações normalmente são instaladas antes da
concretagem das vigas e lajes, podendo assim sofrer danos nessa fase, no sistema
LSF as tubulações são locadas posteriormente, evitando assim o risco de dano.
(REVISTA TÉCHNE, 2008).
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Figura 77 - Passagem de conduítes pelas vigas de laje.

Fonte: TÉCHNE (2008)

Outra facilidade desse sistema é pelo fato de as paredes e lajes funcionarem
como shafts visíveis, permite que as interferências entre os sistemas elétricos e
hidráulicos sejam fáceis de serem visualizadas durante a execução, facilitando o
trabalho e diminuindo a chance de acidentes, como danificar ou furar algum cano
(REVISTA TÉCHNE, 2008).

Figura 78 - Facilidade entre instalações elétricas e hidráulicas.

Fonte: TÉCHNE (2008)
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Figura 79 - Instalação elétrica de uma edificação.

Fonte: GOOGLE (2015)

Caso as tubulações hidráulicas estiverem sujeitas a vibrações, para evitar sua
transmissão à estrutura da edificação, podem-se utilizar braçadeiras ou introduzir
espumas ou peças plásticas especiais nos furos para acomodá-las (figura 78), e
também garantem que durante a execução das instalações, ocorram cortes nos
tubos, em virtude do seu atrito com as bordas dos furos (REVISTA TÉCHNE, 2008).
É proibida a passagem de instalação de gás no interior das paredes. No Steel
Frame é obrigatória a utilização de isolamento em torno da tubulação e conexões de
cobre e bronze para evitar reações galvânicas com os perfis (LP Brasil, 2015).

Figura 80 - Peças plásticas de proteção dos conduítes.

Fonte: TÉCHNE (2008)
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Figura 81 - Instalação da rede de esgoto no sistema LSF.

Fonte: GOOGLE (2015)

2.1.5.7. Acabamento

Sobre as placas ou chapas podem ser aplicados revestimentos usuais como
cerâmica, pintura e textura entre outros usualmente aplicados na construção civil
convencional. O revestimento externo também pode receber aplicação dos materiais
de acabamento, usualmente empregados, como pastilhas, pedras (mármore ou
granito) ou até mesmo reboco e pintura. Atualmente, no Brasil já existem
revestimentos desenvolvidos especialmente para o sistema Light Steel Framing,
como o Siding Vinílico, explica Campos (2007).
O revestimento interno é realizado com chapas de Drywall que proporcionam
uma superfície lisa e pronta para receber o acabamento. Para as paredes que
receberão armários ou peças suspensas, recomendamos o uso de reforço em
paredes de Drywall. Essa aplicação tem como vantagem a liberdade do usuário em
aplicar armários ou peças suspensas em qualquer ponto da parede, sem a
necessidade de prever o mapeamento dos reforços. É prático, mais confortável e
mais econômico que os demais revestimentos. Pode receber pinturas, vernizes e
lacas. Ideal para uso em interiores, tais como: paredes, divisórias, fechamento
inferior de escadas, forros e decorações de interiores (LP Brasil, 2015).

102

Todas as juntas e furos de pregos e parafusos devem ser selados com
selante flexível pintável. Recomenda-se que a pintura seja feita em no máximo 45
dias da data de instalação dos painéis. Para exterior, utilize somente tinta látex
100% acrílica ou esmalte a base d’água. Essa pintura deve ser lavável e de boa
qualidade (LP Brasil, 2015).
As instalações de portas e janelas no podem ser executadas de maneira
similar aos sistemas convencionais, com espuma de poliuretano ou com parafusos,
utilizando no mínimo 3 parafusos para cada lateral e 2 para as travessas horizontais
(LP Brasil, 2015).

Figura 82 - Acabamento interno com textura e pintura acrílica.

Fonte: GOOGLE (2015)

Figura 83 - Acabamento interno com cerâmica e pastilhas.

Fonte: BRASILIT (2015)
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Figura 84 - Acabamento interno com madeira.

Fonte: LP BRASIL (2015)

Figura 85 - Acabamento externo com Siding Vinílico.

Fonte: LP BRASIL (2015)

Figura 86 - Acabamento externo com massa e pintura acrílica.

Fonte: GOOGLE (2015)
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2.2. METODOLOGIA E MATERIAL

2.2.1. Material

Para a elaboração do projeto foram utilizados os programas:

- AutoCAD, para a confecção do projeto arquitetônico e os ajustes das peças
estruturais após o projeto extraído do software de cálculo;
- Strap, para o dimensionamento e espaçamento dos perfis metálicos;
- Sketch Up, para a perspectiva tridimensional do projeto.

2.2.2. Metodologia

2.2.2.1. Classificações da Pesquisa

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.
Esta pesquisa será ilustrada com imagens, plantas baixas e croquis, para que
se torne mais fácil o entendimento para o leitor.
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2.2.2.2. Planejamento da Pesquisa

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.

2.2.2.3. Procedimento de Coleta e Interpretação dos Dados

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.

2.2.2.4. Estudo de Caso

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.

2.3. 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
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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 encontrados, 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 (e comprovados no
material anexo) demonstra que a viabilidade do sistema está 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.

2.3.1. Acompanhamento da Obra

Características da obra: Optou-se pela fundação em radier, revestimento
externo com placas OSB revestidas com placas cimentícias e textura acrílica,
revestimento interno com pintura epóxi no gesso acartonado sobre placas OSB nas
áreas molhadas, e nas áreas secas pintura em látex sobre o gesso acartonado, piso
todo revestido com cerâmica, portas laminadas e esquadrias de alumínio com vidro
temperado.
A escola de Idiomas Wizard em Caçador - SC, situada na Rua Porto União,
311 - Centro, possui 141,34 m². A construção foi feita pela empresa Poligesso
Tecnologia e Acabamentos, e teve início no dia 02 de Fevereiro de 2016 com
termino em 06 de Maio de 2016. Este prazo poderia ter sido muito menor que o
utilizado, mas devido a problemas de atraso na entrega do material por parte da
empresa que fabrica as estruturas metálicas, além do mal tempo nesta época do
ano, prejudicou o andamento da obra.
O custo final desta obra para o proprietário do imóvel foi de R$ 265.000,00,
uma média de R$ 1.875,00 o M² da obra pronta.
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ETAPAS DE EXECUÇÃO DA OBRA
- Identificação e fechamento do canteiro de obras;
Figura 87 - Fechamento em Frente a Obra

Figura 88 - Placa do Projeto na Obra
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- Terraplanagem;
Figura 89 - Terraplanagem

Figura 90 - Nivelamento do Terreno
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- Fundação;
Figura 91 - Preparação para o Radier

Figura 92 - Concretagem do Radier
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- Montagem da estrutura metálica;
Figura 93 - Separação dos Painéis de Aço da Estrutura

Figura 94 - Inicio da Montagem da Estrutura
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Figura 95 - Finalizando a Montagem da Estrutura

Figura 96 - Montagem da Estrutura Concluída
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- Fechamento das Laterais e Cobertura;
Nesta fase, ocorre o fechamento interno no sistema drywall, o fechamento
externo com o conjunto de placas cimentícias e OSB, e impermeabilização
membrana de polietileno a cobertura do telhado. Conjuntamente com o
envelopamento devem ser instaladas tubulações elétricas e hidráulicas e de arcondicionado.

Figura 97 - Estrutura da Cobertura
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Figura 98 - Fechamento Externo com Placas OSB e Membrana de Polietileno

Figura 99 - Fechamento Externo com Placa Cimentícia
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Figura 100 - Instalações Elétricas

Figura 101 - Instalações Hidráulicas
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Figura 102 - Fechamento Interno com Gesso Acartonado

- Instalação das mantas termo acústicas entre as paredes e forro;
Figura 103 - Instalação da Manta Termo acústica

116

- Instalação de esquadrias, portas e janelas;
Figura 104 - Instalação das Portas

Figura 105 - Instalação das Janelas
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- Piso e acabamento;
Figura 106 - Acabamento Interno com Massa Corrida

Figura 107 - Pintura e Cerâmica
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Figura 108 - Pintura Externa

2.3.2. Checklist

O CBCA (Centro Brasileiro de Construção em Aço) informa que ainda não
existe uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas que abranja a
montagem do sistema Light Steel Frame, porém, um texto base para uma futura
normalização para esse sistema está em desenvolvimento. Algumas outras normas
de referência são:

NBR 6.355 (ABNT, 2003) - Perfis Estruturais de Aço Formados a Frio Padronização;
NBR 14.715 (ABNT, 2001) - Chapas de Gesso Acartonado - Requisitos;
NBR 14.717 (ABNT, 2001) - Chapas de Gesso Acartonado - Determinação das
Características Físicas;
NBR 14.762 (ABNT, 2001) - Dimensionamento de Estruturas de Aço Constituídas
por Perfis Formados a Frio - Procedimento;
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NBR 15.217 (ABNT, 2009) - Perfis de Aço para Sistemas de Gesso Acartonado requisitos;
NBR 15.253 (ABNT, 2005) - Perfis de Aço Formados a Frio, com Revestimento
metálico, para Painéis Reticulados em Edificações - Requisitos Gerais;
NBR 15.498 (ABNT, 2007) - Placa Plana Cimentícia sem Amianto - Requisitos e
Métodos de Ensaio;
DIRETRIZ SINAT Nº 003: Sistemas Construtivos em Perfis Leves de Aço
Conformados a Frio, com Fechamento em Chapas Delgadas (sistemas leves tipo
"Light Steel Framing).

- O projeto deve detalhar cada painel com a posição dos reforços, furos, peças e
conectores;
- Os materiais devem ser especificados claramente para encomenda, assim como os
acabamentos;
- Atente-se para a compatibilização do projeto arquitetônico com as instalações
elétricas e hidrossanitárias;
- Certifique-se da qualificação da mão de obra para a garantia de um produto com
padrão uniforme;
- Siga as recomendações para armazenamento e montagem do material;
- Cheque cada etapa de execução, crie registros para cada uma delas e corrija
imediatamente possíveis não conformidades.
- As placas devem ser moduladas e espaçadas entre os montantes (perfis);
- Defina a espessura das placas, montantes e guias ainda na fase de projeto;
- Verifique o tipo de proteção dos perfis de aço, por exemplo, a espessura de
galvanização (proteção contra corrosão);
- Os detalhes das juntas entre placas, tanto da face externa quanto interna, devem
considerar a durabilidade dos materiais empregados nas juntas e o desempenho das
mesmas frente a impactos, ações climáticas e à água;
- Confira os detalhes das juntas entre as interfaces, por exemplo, piso e parede,
parede externa, interna, parede e cobertura, bem como da parede e fundação;
- Execute reforços sempre que necessário para a fixação de armários, lembrando
que o posicionamento das fixações deve constar sempre no projeto;

120

- A fixação e montagem das esquadrias às paredes devem considerar as
solicitações transmitidas durante o funcionamento de portas e janelas.
No Anexo 01 segue o checklist fornecido pela empresa fabricante deste
sistema como guia padrão na montagem de suas obras.
A checagem da execução da obra costuma ser feita pelo responsável da
empresa contratada para executar o projeto (Poligesso), também pelo engenheiro
responsável pelo projeto ou por um engenheiro/arquiteto da empresa que cede o
Documento de Avaliação Técnica (DATec) que seria a LP Brasil.
Os aspectos a serem verificados durante as etapas de execução começam
pela própria fundação, com a verificação do nível da laje e da área onde será
construída a edificação.
Faz parte da verificação da fabricação dos perfis a rastreabilidade do aço,
identificação dos painéis, furos, posição dos parafusos, prumo e esquadro. Na
montagem, é necessária a identificação dos painéis por ambos os lados,
chumbamento na fundação, quantidade e posição dos parafusos, prumo e esquadro.
Na laje, a necessidade de observação da paginação das placas, parafusos e
planicidade, paredes de gesso acartonado, locação, prumo e esquadro. As placas
cimentícias devem estar adequadas em relação ao tratamento das juntas, parafusos,
planicidade e prumo, assim como as placas de gesso. Trabalhar dentro de sistemas
de gestão da qualidade contribui muito para que não haja retrabalhos, tanto ao longo
da obra quanto no pós-obra. É essencial checar todas as etapas da obra, criar
registros e corrigir imediatamente todas as não conformidades encontradas ao longo
da construção. Essas notas representam o DNA da edificação, e, por meio delas,
pode-se encontrar a causa raiz de muitos dos problemas e pontos críticos do
sistema.
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2.3.3. Projeto Completo

Encontra-se no anexo deste trabalho todos os projetos que foram necessários
para a elaboração e execução da obra da nova escola de Idiomas Wizard em
Caçador - SC com o no sistema (LSF) Light Steel Frame.


Anexo 01 - Especificações técnicas (Checklist)



Anexo 02 - Planta Baixa



Anexo 02 - Projeto Preventivo Contra Incêndio



Anexo 02 - Detalhes



Anexo 03 - Projeto Arquitetônico



Anexo 03 - Planta Baixa



Anexo 03 - Fachada Frontal



Anexo 03 - Cortes AA e BB



Anexo 03 - Planta da Cobertura



Anexo 03 - Planta da Locação, Situação e Localização.



Anexo 03 - Detalhes de Acessibilidade



Anexo 04 - Projeto Hidrossanitário



Anexo 04 - Detalhes



Anexo 05 - Dimensões do Radier



Anexo 06 - Cargas das Fundações
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3. CONCLUSÃO

Diante do exposto neste trabalho podemos tecer algumas conclusões sobre o
método construtivo light steel framing:
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.
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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.
Ainda que as vantagens deste sistema sejam evidentes, a construção civil
nacional ainda é predominantemente artesanal por questões histórico-culturais e
ainda há uma carência de informações sobre os princípios de execução e montagem
deste método. Todo este panorama dificulta a análise da viabilidade econômica
relativa à sua adoção e a comparação com outros sistemas.
Há problema ainda na formação universitária deficiente de engenheiros
inaptos a trabalhar com estruturas metálicas. O engenheiro sabe usar, calcular e
produzir com o concreto, mas geralmente não tem quase nenhuma informação sobre
estrutura metálica devido à pouca informação nas universidades. Sugere-se desta
forma a inclusão de disciplinas no currículo que supram esta deficiência.
A construção em aço e suas diversas aplicações com o uso de sistemas
industrializados são alternativas que garantem a evolução do conceito de qualidade,
racionalidade e economia no processo da construção civil no Brasil.
Tendo em vista o grande déficit habitacional do Brasil, deveria haver mais
incentivos do governo, a fim de tornar a prática desse sistema mais comum e,
consequentemente, mais barata, para que sua principal característica, dar
velocidade e industrializar o canteiro de obras, possa ser aproveitada para diminuir
esse déficit no menor tempo possível.
Ao analisar o que foi discutido neste trabalho, pode-se dizer que, para cada
um dos vários tópicos que foram apresentados, caberiam outros trabalhos mais
aprofundados sobre eles. Portanto, este trabalho mostrou uma perspectiva das
características de montagem e técnicas dos sistemas construtivos em light steel
framing (LSF).
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