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RESUMO 

O setor da construção civil brasileira é baseado em construções artesanais, tendo como principais características, 

desperdícios de insumos e mão de obra, bem como uma elevada geração de resíduos sólidos e baixa 

produtividade. Mediante a isto tem-se buscado por técnicas alternativas tecnológicas e de baixo custo, visando a 

racionalização de insumos e um melhor aproveitamento da mão de obra. Este estudo teve como objetivo geral 

analisar os benefícios do sistema alternativo Light Steel Frame, abordando práticas construtivas, métodos de 

utilização, vantagens e desvantagens, bem como os custos e aceitabilidade pelo mercado. A partir de uma 

pesquisa descritiva e exploratória.  A pesquisa evidenciou que o sistema Light Steel Frame, é uma importante 

alternativa para setor da construção civil, pois apresenta maior agilidade na execução das obras, perdas mínimas 

de insumos, diminuição quantitativa da mão de obra necessária, bem como redução considerável do peso quando 

comparados com materiais convencionais. 

 
Palavras-Chave: Construção, Habitação Social, Sustentabilidade, Light Steel Frame.  

 
ABSTRACT 

 

The Brazilian civil construction sector is based on artisanal constructions, having as main characteristics, waste 

of inputs and labor, as well as a high generation of solid waste and low productivity. Through this, it has been 

searched for alternative technological techniques and low cost, aiming at the rationalization of inputs and a better 

use of labor. This study aimed to analyze the benefits of the alternative Light Steel Frame system, addressing 

construction practices, methods of use, advantages and disadvantages, as well as costs and market acceptability. 

From a descriptive and exploratory research. The research showed that the Light Steel Frame system is an 

important alternative for the civil construction sector, as it offers greater flexibility in the execution of works, 

minimal losses of inputs, quantitative reduction of the necessary labor, as well as a considerable reduction in 

weight when compared with conventional materials. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

A indústria da construção civil no Brasil é caracterizada pela utilização de sistemas 

construtivos predominantemente artesanais, tendo como principais características índices 

elevados de desperdícios de insumos e a baixa produtividade. No entanto, o mercado vem 

dando sinais de que a situação deve ser modificada e a utilização de novas tecnologias é a 

melhor forma de permitir que a industrialização da construção civil e a racionalização dos 

processos (SANTIAGO et al., 2012). 
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De acordo com Moura (2013), a principal chave para a racionalização e a 

industrialização da construção civil, é a modificação das metodologias construtivas. Ambas 

são implementadas na construção civil com o objetivo de analisar os processos de 

transformação, fluxo e valor, visando aperfeiçoar determinada atividade além de fornecer uma 

maior produtividade e eliminação dos desperdícios.  

A preocupação com as questões ambientais, bem como a necessidade de buscar meios 

alternativos sustentáveis para a indústria da construção civil, que ainda há uma predominância 

de um sistema construtivo altamente artesanal, a estrutura de concreto armado associado a 

alvenarias de blocos cerâmicos é caracterizada pela baixa produtividade associada ao grande 

desperdício de materiais , em virtude das inúmeras etapas  da construção a serem realizadas in 

loco (MOURA, 2013). 

Mediante a este contexto, tem-se buscado aplicar alternativas que vem sendo utilizadas 

como método construtivo já consolidados em país desenvolvidos, ainda pouco empregado no 

Brasil, o Light Steel Frame (LSF). O LSF é um sistema de concepção racional altamente 

industrializado, que tem como principal característica uma estrutura constituída por perfis de 

aço galvanizado de pequena espessura formados a frio, promovendo um processo de 

construção de alta eficiência e maior velocidade na execução (TEIXEIRA, 2018). 

De acordo com Pomaro (2011) o LSF é um meio alternativo construtivo, considerado 

mais rápido e eficiente além de ambientalmente sustentável, no entanto, pouco frequente no 

Brasil, porém é uma metodologia amplamente utilizada em países de primeiro mundo como 

Estados Unidos e Japão. 

Diante do exposto este estudo tem como objetivo geral analisar os benefícios do 

sistema alternativo Light Steel Frame, abordando práticas construtivas, métodos de utilização, 

vantagens e desvantagens, bem como os custos e aceitabilidade pelo mercado, a partir de uma 

pesquisa descritiva e exploratória.   

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 O SISTEMA LIGHT STEEL FRAME E SUAS CARACTERÍSTICAS  

 

O Light Steel Frame foi inicialmente registado pelo Swedish Institute of Steel 

Construction (SBI) para designar um sistema construtivo baseado em uma estrutura de aço 
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leve. É um sistema construtivo estruturado em perfis de aço galvanizado formados a frio, 

elaborados para suportar as cargas da edificação e trabalhar associados a outros subsistemas 

industrializados, com o objetivo de assegurar os requisitos de funcionamento das edificações. 

Portanto, pode ser considerado um sistema aberto, ou seja, permite a utilização de uma vasta 

gama de materiais, é flexível, não apresentando grandes restrições aos projetos, racionalizado, 

otimiza assim a utilização dos recursos e gerenciamento de perdas, customizável bem como 

durável e reciclável (MARTINEZ, 2019). 

Assim sendo, o sistema resume-se basicamente em uma estrutura composta de 

paredes, pisos, coberturas que além de seus componentes possuem subsistemas, sendo eles 

fundação, isolamento térmico-acústico, fechamento interno e externo, instalações tanto 

elétricas como hidráulicas bem como a parte estrutural. Em associação estes elementos 

possibilitam uma maior integridade estrutural das edificações e são projetadas para suportar as 

cargas das edificações garantindo os requisitos e o funcionamento das mesmas 

(CONSULSTEEL, 2002). 

É importante salientar que no Brasil, a primeira obra baseada nesta metodologia foi 

realizada em 1998 pela Construtora Sequencia, responsável pela construção de um 

condomínio de alto padrão na cidade de São Paulo, especificamente no bairro Brooklin 

(DOMARASCKI; FAGIANE, 2009). 

 

2.1.1 Características do Light Steel Frame  

 

De acordo com Rodrigues (2006), por se tratar de um processo com elevado nível de 

industrialização, quando comparados com um sistema construtivo convencional, o LSF 

apresenta inúmeras vantagens, dentre as quais destaca-se maior velocidade na construção, 

chegando a reduzir em aproximadamente 50 % os prazos das obras quando comparados aos 

sistemas convencionais, proporcionando ainda melhores níveis de desempenho termo 

acústicos. Facilidade na execução das ligações, maior durabilidade e longevidade das 

estruturas, facilitando assim montagem, manuseio e transporte da estrutura, uma vez que com 

estes componentes os elementos tornam-se mais leves, além de tratar-se de uma construção a 

seco, minimizando assim a utilização dos recursos naturais e os desperdícios.  

De acordo com Yamashiro (2011), em uma avaliação comparativa entre o desempenho 

técnico dos materiais utilizados comumente no fechamento das edificações, nota-se que o 
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preenchimento em lã de rocha, lã de pet, poliestireno ou poliuretano, materiais mais utilizados 

para isolar o LSF, a um maior desempenho quando comparados com blocos de alvenaria, 

proporcionando assim um maior amortecimento, resultando na economia energética e melhor 

conforto térmico no interior das edificações.  

O Centro Brasileiro de Construção de Aço (2014), salienta que o LSF apresenta 

inúmeras vantagens como área útil mais ampla, prazos de execução mais curto, 

compatibilidade com outros materiais, diminuição quantitativa da mão de obra disponível, 

diminuição das cargas nas fundações, organização dos canteiros de obra bem como maior 

reutilização e reciclagem dos elementos. 

No entanto, o LSF apresenta desvantagens, embora sejam poucas. Dentre uma das 

principais desvantagens é o custo elevado, além da carência de profissionais qualificados 

nesta metodologia construtiva. No entanto, em uma maior escala, ou seja, em construções 

germinadas, o LSF pode ter um custo unitário um pouco menor, havendo um ganho de 

aproximadamente 15 % para cada 10 unidades habitacionais construídas, atingindo 

$500,00/m² em habitações geminadas (MASTERWALL, 2016). 

De acordo com Santiago, Freitas e Crasto (2012), o LSF pode ser caracterizado como 

um processo altamente industrializado, que possibilita a construção a seco e com grande 

celeridade em sua execução. Esses subsistemas se complementam a estrutura do LSF, que é 

composta por painéis estruturais ou autoportantes, que são responsáveis pela integridade da 

edificação, resistindo aos esforços que solicitam a estrutura. 

Dentre os principais atributos relacionados a utilização desta técnica é que por ser um 

sistema industrializado e, portanto, pré-fabricado é possível que a utilização dos materiais seja 

racionalizada, diminuindo assim consideravelmente as perdas. Ainda, pode-se aprimorar o 

tempo de fabricação e montagem das edificações, uma vez que diversos serviços podem ser 

executados de forma simultânea. Enquanto as executadas no local onde está sendo construída 

uma determinada edificação, os painéis das paredes ou até as tesouras da cobertura podem ser 

preparados e posteriormente entregues e montados na obra. 

Uma outra característica relevante acerca do LSF e que torna a execução da edificação 

mais simplificada é a leveza dos materiais que constituem esta estrutura, destacando-se as 

placas de aço galvanizado a frio, placas de fechamento e os materiais de preenchimento, 

sendo estes componentes responsáveis por quase toda a edificação construída com essa 

tecnica. Além disso, devido a maior leveza desses materiais o carregamento nas fundações é 
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reduzido, o que torna esta etapa ainda mais econômica, reduzindo assim a necessidade de mão 

de obra e o tempo necessário para a execução das obras (WEI, 2019). 

De acordo com Santiago, Freitas e Crasto (2012), esse sistema construtivo, apresenta 

diversas vantagens dentre as quais encontram-se:  

“a) Padronização dos produtos: os produtos que constituem o sistema 

são padronizados, formados por tecnologias avançadas, em que os 

elementos constitutivos são produzidos industrialmente, onde todos os 

passos do processo de fabricação passam por um rigoroso controle de 

qualidade;  

b) Maior resistência: o aço é comprovadamente um material com 

maior resistência e autocontrole de qualidade tanto na produção da 

matéria prima como na produção de seus produtos derivados, 

permitindo assim maior precisão dimensional e melhor desempenho 

estrutural;  

c) Obtenção facilitada:  Perfis formados a frio são mais facilmente 

obtidos, uma vez que são amplamente utilizados;  

d) Durabilidade e qualidade do material: o aço por si só já é um 

material bastante durável, quando associado ao processo de 

galvanização das estruturas, nota-se um aumento considerável na 

durabilidade e longevidade das estruturas: 

e) Desempenho: Melhores níveis de desempenho termoacústico que 

podem ser alcançados através da combinação de materiais de 

fechamento e isolamento; 

f) Facilidade na execução das ligações, dentre outras diversas 

vantagens‖. (SANTIAGO, FREITAS e CRASTO, 2012, p.xx) 

 

 

 

 

 

2.2 MÉTODOS CONSTRUTIVOS 

 



 

 

 6 

 

Santiago, Freitas e Crasto (2012), salientam que existem basicamente três 

metodologias construtivas para que o sistema LSF seja implementado: o método tradicional 

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

O método tradicional é o mais utilizado, nesta metodologia os perfis são cortados no 

canteiro de obras e lajes, painéis, contra revestimentos bem como as coberturas são montados 

no local. Está técnica apresenta vantagens uma vez que dispensa a necessidade dos 

construtores possuírem um local especifico para pré-fabricar o sistema e permite ainda uma 

maior facilidade no transporte das peças até os canteiros onde serão montadas permitindo 

assim uma execução facilitada. Cabe destacar que com o uso deste método construtivo, as 

atividades realizadas nos canteiros de obra são maiores e o controle de qualidade e precisão 

das estruturas são menores, necessitando de uma maior habilidade pelos responsáveis por sua 

montagem (WANG, 2018). 

O Método por Painéis inclui tambem metodologias estruturais e não estruturais, 

contra revestimentos, lajes e tesouras de telhado, podem ser fabricadas fora do ambiente do 

canteiros e montados no local, além disso os painéis e subsistemas podem ser conectados 

também no local utilizando técnicas convencionais, Nesta metodologia os painéis e 

subsistemas são conectados de forma tradicional (parafusos, autobrocantes e 

autoatarrachates), além disso é possível que estes painéis já venham com seu revestimento 

exterior, interior e até mesmo isolamento prontos de fábrica (BRASILIT, 2014). 

Por sua vez, as construções modulares são unidades completamente pré-fabricadas e 

todos os acabamentos internos (revestimentos, louças sanitárias, bancadas, metais, mobílias 

dentre outros) podem ser entregues no local da obra (MOHAMAD, 2021). 

 

 

2.3 ETAPAS DA CONSTRUÇÃO 

 

2.3.1 Fundação 

Como já evidenciado, o Sistema LSF apresenta diversas vantagens quanto a sua 

fundação. Devido ao peso desta estrutura ser consideravelmente menor ao de uma edificação 

comum, as suas fundações são solicitadas com uma frequência menor, fazendo assim com que 

as mesmas sejam mais econômicas. Como a estrutura distribui de forma uniforme toda a carga 
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ao longo de todos os painéis estruturais e suporta os painéis em toda a sua extensão, é 

imprescindível que sua fundação seja continua (WEI, 2019). 

 Assim como em qualquer fundação, as fundações utilizadas na LSF, requisitam uma 

boa impermeabilização com o objetivo de que infiltrações e umidade sejam evitadas. Cabe 

destacar que a eficiência estrutural depende exclusivamente da elaboração do projeto e 

construção da fundação, assim, a qualidade da fundação influencia diretamente no bom 

funcionamento dos subsistemas que compõem os edifícios. Por se tratar de um sistema 

autoportante, a fundação deve ser perfeitamente nivelada e em esquadro, o que permite a 

correta transição das ações da estrutura e maior precisão na montagem de estruturas e dos 

demais componentes (CONSULSTEEL, 2002). 

Existem diversos tipos de fundação que podem ser utilizadas no sistema LSF. Dentre 

elas encontram-se: Radier, fundação rasa, constituída por uma laje em concreto armado com 

cota bem próximas da superfície do terreno, pode-se dizer que basicamente é uma laje que 

distribui o peso estrutural por toda a sua extensão de construção.  Tem como principal função 

fornecer rigidez para sustentar o sistema (Figura 1). 

 

 

Figura 1- Corte esquemático de uma laje radier. 

 

Fonte: Terni, Santiago e Pianheri (2008). 

 

O dimensionamento do radier resultará de cálculos estruturais, e durante a sua 

execução devem ser observados alguns parâmetros, dentre as quais encontram-se distância do 
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contrapiso ao solo de acordo com o recomendado pela norma, devendo ser de ao menos 15 

centímetros para que a penetração da umidade seja evitada. 

Para que o conjunto estrutura-fundação interaja de modo satisfatório, sem que haja 

deslocamento estrutural, assim as ancoragens das estruturas devem estar bem dimensionadas e 

executados. Após ao preparo da fundação é realizada a ancoragem das demais estruturas. A 

ancoragem é o meio construtivo no qual a estrutura irá se prender à fundação e tornar possível 

que a transmissão de esforços impossibilite que haja qualquer deslocamento indesejável.  

Assim, pode-se dizer que qualquer tipo de ancoragem irá necessitar de uma guia, que nada 

mais é do que um perfil estrutural na posição horizontal onde são presos os perfis verticais, 

conforme evidenciado na figura 2. 

 

Figura 2- Detalhe esquemático da ancoragem de painel estrutural à uma laje radier. 

 

Fonte: Terni, Santiago e Pianheri (2008) 

 

Cabe destacar que o tipo de ancoragem a ser utilizada é definida de acordo com a 

fundação, bem como as necessidades estruturais devido a cargas, condições climáticas do 

local associado a abalos sísmicos (CONSULSTEEL, 2002). 

 

 

2.3.2 Estrutura 

 

 Perfis Metálicos 
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O LSF é concebido a partir da idealização de painéis, compostos por perfis montados 

de forma paralela e fixados nas extremidades através de outros perfis. Esses elementos 

metálicos utilizados são fabricados a partir de bobinas de aço que possuem resistência elevada 

e são revestidos com zinco ou liga de alumínio-zinco (WEI, 2019). 

Os perfis são produzidos por intermédio de dois processos tradicionais, sem que um 

consiste em um processo que ocorre continuamente em que uma tira de chapa passa por 

diversos cilindros, denominados como perfiladeiras, que resultam na conformação de seção 

transversal e o outro método é por meio de uma dobradeira que é um equipamento de punção 

que pressiona a chapa contra a mesa para tornar a dobra efetiva. Estas chapas possuem 

aproximadamente 0,8 mm e 3,0mm de espessura, sendo a mais utilizada a de espessura de 

0,95 mm 

As definições das seções, espessura, propriedades geométricas de perfis steel frame 

são determinados 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. 

 

 Painéis  

 

De acordo com Santiago, Freitas e Castro (2012), os painéis do sistema LSF podem ter 

funções estruturais, sendo, portanto, responsáveis pelo suporte das cargas da edificação, ou 

podem apenas funcionar como divisórias que possuem como funções o isolamento ou 

fechamento da mesma. 

Estas estruturas podem ser instaladas tanto na posição vertical, sendo, portanto, 

utilizados como paredes, quanto na horizontal, onde serão utilizados como piso. Os painéis 

verticais em sua grande maioria são portantes, ou seja, possuem a função estrutural da 

edificação, responsáveis pela recepção de cargas e estabilização do conjunto. Outros painéis 

podem ser utilizados nas paredes realizando a vedação. A concepção do sistema LSF permite 

que os painéis trabalhem em conjunto, travando-se entre si e garantindo assim a plenitude da 

estrutura (SANTIAGO, FREITAS E CRASTO, 2012). 

 Para que haja a estabilização da estrutura é preciso que ligações rígidas  ou com 

elementos capazes de transferir esforços para as fundações sejam realizadas, pois, de forma 
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isolada os montantes não possuem a capacidade de resistir as cargas horizontais que as 

edificações solicitam, tais como provocadas pelo vento e esses esforços podem resultar na 

perda da estabilidade estrutural e leva-la até mesmo a um colapso. 

 

 Lajes 

 

As lajes baseiam-se no mesmo princípio dos painéis, utilizam perfis galvanizados 

dispostos horizontalmente, obedecendo à mesma modulação dos montantes. Esses perfis 

integram as vigas de piso, desempenhando função de estrutura de apoio aos materiais que 

compõe a superfície do contrapiso. O tipo de laje define-se de acordo com a natureza do 

contrapiso, podendo ser do tipo úmida (ou steel deck), onde utiliza-se uma chapa metálica 

ondulada aparafusada às vigas e preenchida com concreto que serve de base para o contrapiso, 

ou pode ser do tipo seca, quando placas rígidas de OSB, cimentícias ou outras são 

aparafusadas à estrutura do piso (Figura 3). Além do mais, Crasto (2005, p.79) afirma que ―as 

principais vantagens da laje seca seriam a menor carga por peso próprio, e uma construção a 

seco sem a necessidade do uso da água na obra e maior velocidade de execução‖. 

 

Figura 3- Estrutura de piso em Steel Framing. 

 

Fonte: Construtora Quaco, 2014. 

 

 Coberturas 

 

A cobertura do telhado é a parte da construção destinada dar proteção ao edifício da 

ação das intempéries, podendo desempenhar ainda função estética. Podem variar desde 
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simples coberturas planas até projetos mais complexos. Os telhados inclinados, funcionam 

ainda como mediadores términos em ambientes cobertos, visto que a camada de ar entre a 

cobertura e o forro, tornam-se um bom isolante térmico. No Brasil, país de clima tropical, os 

telhados inclinados cobertos com telhas cerâmicas são normalmente mais eficientes no que 

diz respeito ao conforto ambiental (CRASTO, 2005) 

A versatilidade do sistema LSF, assim como nas construções convencionais, 

possibilita a realização de diversos projetos de cobertura, as soluções mais comuns são as 

coberturas planas, e as coberturas inclinadas como dito anteriormente. Por sua leveza, podem 

ser usadas em edificações convencionais, e são capazes de vencer grandes vãos.  Para 

executar estruturas de coberturas de LSF, são empregados os mesmos perfis usados nas 

paredes, os perfis U e Ue, com alma de 90 mm, 140 mm ou 200 mm de altura (TERNI; 

SANTIAGO; PIANHERI, 2009). 

 

 

 

 

 Escadas 

 

O sistema LSF também é capaz de oferecer diversas soluções para a execução das 

escadas, e há maneiras variadas de construção. Geralmente utiliza-se combinações de perfis U 

e Ue para a montagem da escada. Os pisos e espelhos das escadas podem ser constituídos por 

painéis de OSB ou de pranchas de madeira maciça aparafusadas na estrutura da escada. 

Crasto (2005), discorre que um dos tipos mais utilizados de escadas em LSF é a escada 

viga caixa inclinada, indicada para vãos abertos. Ela é constituída por dois ou mais perfis Ue 

parafusados um ao outro, formando uma viga que serve de guia para os degraus. Utiliza-se 

uma guia dobrada nas dimensões dos degraus que é aparafusado nesta viga. Duas vigas com a 

guia dobrada acima formam os lances das escadas onde se fixam os painéis OSB, por 

exemplo, formando a escada (Figura 4).  
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Figura 4- Exemplo de forma construtiva de escada com LSF. 

 

 

Fonte: DryMaxx (2014). 

 

 Fechamento vertical 

 

O sistema de fechamento vertical é formado pelas paredes externas, pelos isolantes 

térmicos e acústicos e pelas paredes internas de uma edificação. A primeira corresponde aos 

fechamentos externos que delimitam as áreas molháveis, a segunda refere-se aos isolantes 

térmicos e acústicos, que são colocados entre as placas e entre os montantes e, por último, os 

fechamentos internos, instalados nas áreas secas ou úmidas, mas não molháveis. 

Os componentes de fechamento são instalados externamente a estrutura como uma 

película e juntamente com os perfis galvanizados vão formar as vedações internas e externas 

da edificação. Alguns critérios e requisitos que assegurem satisfação as exigências dos 

usuários e a habitabilidade da edificação devem ser levados em conta na escolha dos 

componentes que farão parte do sistema de fechamento. 

Para os fechamentos internos das paredes podem-se utilizar os mesmos materiais de 

fechamento externo, porém, segundo Campos (2012) o gesso acartonado é o material mais 

indicado. No mercado nacional os produtos disponíveis para o fechamento de construções em 

LSF são fornecidos em placas ou chapas, com várias espessuras e os mais utilizados são o 

OSB, a placa cimentícia e o gesso acartonado, este podendo ser usado apenas em aplicações 

internas. 
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 Instalações Elétricas e Hidráulicas 

 

As instalações elétricas e hidráulicas para edificações com sistema construtivo LSF 

são as mesmas empregadas em edificações convencionais e apresentam o mesmo 

desempenho, não modificando devido ao sistema construtivo. Desse modo, os materiais 

empregados e conceitos de projeto também são idênticos aos utilizados em edificações 

convencionais e, portanto, as considerações para projeto, dimensionamento e uso das 

propriedades dos materiais não divergem do tratamento tradicional nessas instalações.  

Enquanto em obras convencionais as tubulações geralmente 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. Outra facilidade desse 

sistema é o fato de as paredes e lajes funcionarem como shafts visíveis, permitindo que as 

interferências entre os sistemas elétricos e hidráulicos sejam visualizadas facilmente enquanto 

executadas, simplificando o trabalho e diminuindo a probabilidade de acidentes, como 

danificar ou furar algum cano. 

Outra vantagem evidente que o sistema oferece é a fácil manutenção de todas as 

instalações, bem como a instalação de outras novas sem a necessidade de rasgar todo o 

caminhamento da tubulação. O sistema LSF permite que se instale uma tubulação de um 

ponto a outro da parede de forma rápida, limpa e minimizando os transtornos, diferentemente 

do método tradicional em paredes de alvenaria.  

Já a recomposição da parede de LSF, cortada para a passagem da tubulação, pode ser 

feita com a mesma parte da placa de revestimento (gesso acartonado, placa cimentícia etc.) 

que foi removida, sem geração de resíduo ou gasto com novo material. Portanto, com uma 

concepção racionalizada, o LSF permite a execução das instalações com o mínimo de 

transtorno, pouco desperdício e grande facilidade de controle e inspeção dos serviços 

concluídos.  

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do embasamento teórico a respeito do sistema construtivo LSF apresentado 

neste trabalho, procurou-se compilar informações a respeito de suas particularidades, 
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demonstrando uma visão ampla sobre as etapas construtivas e as vantagens de sua aplicação 

quando comparado ao sistema construtivo convencional em concreto armado com vedação em 

alvenaria de blocos cerâmicos. Logo, observa-se que embora pouco utilizado no Brasil, as 

construções com o steel frame, vem mostrando diversos benefícios especialmente na 

construção de conjuntos habitais sociais. 

Constatou-se que o método construtivo do LSF corresponde é uma alternativa viável 

para o mercado da construção civil, e devendo ser mais estimulado no Brasil, uma vez que é 

considerável sustentável, desperdiçando menos materiais, além minimizar a mão de obra 

utilizada, representando, portanto, um benefício para as construtoras. 
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