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1. Introdução 

A construção civil está sempre em busca de sistemas cada vez mais 

industrializados proporcionando redução de perdas de materiais, prazos, custos e 

impacto ambiental. O sistema Light Steel Framing surge como uma boa alternativa 

construtiva, no qual vem sendo muito utilizado e difundido nos países dos 

continentes citados, porém no Brasil, ainda em pequena escala. Nota-se também 

que quando o mesmo é utilizado, muitos problemas aparecem como falhas do 

sistema, porém o que de fato constata-se é a de falhas decorrentes a falta de 

conhecimento e treinamento adequado dos que atuam no setor. Porém, dentre as 

características deste sistema construtivo, quando realizada corretamente, pode-se 

ressaltar um diferencial na velocidade da construção, diminuição de perdas com 

otimização de material, e a preservação do meio ambiente através de uma 

construção parcialmente ou totalmente a seco.  

O sistema construtivo é composto por perfis de aço galvanizado forjados a frio 

juntamente comcomponentes industrializados para a vedação como os painéis e 

placas que podem ser cimentícia, standard(ST), resistente a umidade(RU), placa 

resistente a fogo(RF) e também a OSB. Uma dasgrandes vantagens é que a 

estrutura é composta por montantes iguais que fazem com que os esforços 

solicitantes sejam bem distribuídos pelos mesmos. Outra característica é a 

resistência e a leveza do material, reduzindo portanto, a carga para a fundação. 

Além disso, a parte elétrica e hidráulica nas paredes, que é o mesmo material em 

uma construção convencional, é instalado antes do fechamento das placas, evitando 

que entulhos e perdas de material sejam gerados. A parte de acabamento também é 

facilitada pelo fato das placas serem lisas, evitando que seja feita a regularização da 

superfície para a instalação de azulejos e a execução de pintura nas paredes. 

2. Objetivo 

O intuito do trabalho é apresentar as etapas construtivas que compõe o sistema 

Light Steel Framing, baseada na técnica adequadade execução, evitandoportanto, 

as patologias decorrentes das falhas na execução. 

3. Justificativa 



3 
 

A expansão e o desenvolvimento do mercado de reforma e construção de 

pequenas edificações fazem com que o tempo para execução dos serviços, seja um 

fator importante na escolha do sistema construtivo empregado. Fato evidente no 

setor de comercio, onde o prazo para entrega da obra está ligado ao lucro das 

empresas. Assim sendo pode-se ressaltar o sistema construtivo Steelframe como 

uma alternativa muito interessante pela rapidez e eficiência, tornando-se cada vez 

mais presente nestes segmentos no mercado de reformas e construções. Com o 

aumento da demanda para utilização do Light Steel Framing, se faz necessário um 

bom treinamento dos profissionais envolvidos. Parte desse treinamento consiste em 

obter informações dos sistemas construtivos empregando steelframe e 

conhecimento de suas principais patologias, a fim de preveni-las. 

4. Materiais e Métodos 

Para a realização do trabalho, serão utilizados os materiais de pesquisa em 

bibliografia técnica; pesquisa em artigos técnicos; manual técnico; apostilas de 

fornecedores de materiais; consulta às Normas. Juntando todo o material, teremos 

um método no trabalho de comparação técnica de execução com falhas no processo 

executivo. 

5. Desenvolvimento 

Fundação: As construções em LSF são mais leves do que construções 

convencionais em alvenaria, exigindo dessa forma uma menor robustez da 

fundação, o que a torna mais fácil de ser executada e também mais barata. 

Estrutura: Toda a estrutura do sistema LSF é constituída por aço, mais 

especificamente, o sistema utiliza perfis de aço formados a frio (PFF). A grande 

vantagem desse processo de fabricação é a flexibilidade na fabricação dos perfis, 

apesar de existir a padronização de tais perfis pela norma brasileira NBR6355:2003, 

o que proporciona maior liberdade de projeto estrutural, visto que, normalmente, os 

perfis resultantes são de elevada relação inércia/peso (MAIOLA; MALITE, 2007).  

Painéis: Os painéis no sistema LSF além de compor as paredes de vedação da 

edificação, também podem funcionar como o sistema estrutural da mesma. 

Vedação Vertical: O sistema de fechamento vertical é composto pelas paredes 

externas e internas de uma edificação. No sistema LSF, os componentes de 

fechamento devem ser constituídos por elementos leves, compatíveis com o 
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conceito da estrutura dimensionada para suportar vedações de baixo peso próprio. 

Com isso na maioria dos casos, as placas são dimensionadas com largura de 1,20 

m, múltiplo da modulação de 400mm ou 600 mm, como ocorre com as placas de 

gesso acartonado e placas cimentícias. 

Instalações: Toda parte de instalação elétrica e hidráulica são de fácil instalação 

e manutenção. A vedação é feita posteriormente. 

6. Resultados Preliminares 

A patologia mais presente é a de juntas, pois a mesma deve ser executada de 

acordo com a especificação. Cuidados especiais devem ser tomados do tipo da 

junta, levando em consideração a variação dimensional das placas devido a 

temperatura e umidade do ambiente e a natureza dos acabamentos que irão revesti-

la. A junta pode se apresentar de duas formas: a junta aparente e a junta invisível.  
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