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“O futuro é uma construção alicerçada no passado e edificada no presente” 
 (Lucas Bravo de Souza) 

 



RESUMO 

 

Deve-se aceitar que o uso de novas tecnologias na Construção Civil não é 

exclusivamente voltado a classe alta, mas sim para quem tem um bom planejamento. 

O uso dessas inovações mostra que o mundo evoluiu, e hoje, no século XXI, não há 

necessidade de ter um padrão construtivo exclusivo, tendo sim, a necessidade de 

implantação e desenvolvimento de novas técnicas em vigor. O objetivo do trabalho 

foi analisar e estudar sistemas totalmente distintos, e concluído por analises 

orçamentarias, projetais, e de pesquisa, sob consultas com profissionais e meios de 

comunicação, quantificando os benefícios de cada método. É realizado o 

planejamento dos dois sistemas comparados (Alvenaria Convencional e Light Steel 

Frame), mostrando funcionamento, custo orçamentário, e, tanto sobre os benefícios 

ao proprietário, quanto para o meio ambiente. Ambos os sistemas, são de preços 

equilibrados, todavia o “Light Steel Frame” conta com pouca mão de obra brasileira, 

fato que se dá por conta de a “Alvenaria Convencional” ser a mais utilizada no país. 

 

Palavras-chave: Estrutura metálica. Comparativo. Sistemas construtivos. 

Convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

One must accept that the use of new technologies in the construction industry is not 

exclusively targeted the upper class, but for those with good planning. The use of 

these innovations shows that the world has evolved, and today, in the twenty-first 

century, there is no need to have a unique constructive pattern, and yes, the need for 

implementation and development of new techniques in force. The objective was to 

analyze and study completely different systems, and concluded by budgetary analysis, 

and research, in consultation with professionals and media, quantifying the benefits of 

each method. It is conducted the planning of the two compared systems (Conventional 

Brickwork and Light Steel Frame) showing operating, budgetary cost, and as much on 

the benefits to the owner, and for the environment. Both systems are balanced prices; 

however, the "Light Steel Frame" has little Brazilian labor, a fact that occurs because 

of the "Conventional Brickwork" is the most used in the country. 

 

 

Keywords: Metal structure. Comparative. Building systems. Conventional. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

I.1 Tema 

O tema desse trabalho é comparar o sistema construtivo em Alvenaria 

Convencional e o Light Steel Frame, considerando o projeto de uma edificação 

Residencial de médio padrão. 

 

I.2 Delimitações do Tema 

Elaborar um projeto de residência unifamiliar utilizando dois processos 

construtivos distintos analisando o uso dos sistemas -citados no tema- na cidade de 

São Paulo. Projeto realizado para o terreno localizado na Rua Cláudio Rossi, 456 – 

Chácara do Castelo, Vila Mariana, São Paulo - SP. A área tem 13mx30m de extensão 

com frente para duas ruas, sendo uma a sua de origem e a outra Rua Brás Lourenço; 

sendo assim, em uma esquina; e apresenta perfil topográfico ao nível da rua. Segue 

as especificações nas Figuras 1 e 2.  

Figura 1 – Localização Terreno  

 

Fonte: Google Earth, 2015 
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I.3 Justificativa 

 

O tema consiste em uma residência unifamiliar padrão médio/alto, visando 

o comparativo Custo Benefício e Qualidade, dos sistemas analisados. Como diz 

Platão, “A necessidade é a Mãe da Inovação”, e sente-se uma necessidade imensa 

de procurar novos métodos na Construção civil, para que atenda à população, 

agredindo menos a natureza e trazendo a curto e longo prazo um custo menor – ou 

não - para uma edificação de maior qualidade.  

 

“Eu acho que a inovação está ao seu redor. Você vê que alguém já está 

fazendo, adapta isso ao seu local e eleva os novos níveis. Este Processo 

nunca para. ” Jack Welch, ex-presidente da GE. 

 

Analisa-se que na frase de Jack, há uma sede de inovações, trazendo para 

o grupo a busca por informações de novas tecnologias, com objetivo geral de verificar 

as vantagens e desvantagens comparando Custo benefício, qualidade e impactos 

ambientais, visando inovar cada vez mais o mercado de Construção Civil em São 

Paulo, Brasil. As características comuns de construções em São Paulo, baseiam-se 

justamente no sistema de alvenaria convencional, geralmente aplicado em edificações 

pequenas – Sobrados – e/ou Grandes – Prédios. Na região, as edificações pequenas 

são a maioria, e classificam-se por sobrados unifamiliares grandes, de classe média 

e/ou alta. A renda per capita da região é calculada atualmente em 1,87% - Porcentual 

da população com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo - e apresenta 

garantia Alta, ou seja, muito boa. (Prefeitura de SP, 2006) 

I.4 Objetivo 

O objetivo inicial desse trabalho é apresentar uma comparação entre 

sistemas construtivos Steel Frame e Alvenaria Convencional, com objetivo final de 

destacar as vantagens e desvantagens de cada um, evidenciando os melhores 

processos de cada sistema. Relevando também a viabilidade de cada sistema, e, por 

conseguinte, explicando porque não é muito utilizado em São Paulo.  

 

I.5 Metodologia 
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A metodologia consiste em pesquisar os referenciais Teóricos, contando 

com ajuda dos orientadores e profissionais na área da Construção Civil. Todavia 

também utilizando meios de comunicações para pesquisas que são imprescindíveis 

ao longo do desenvolvimento do trabalho. No processo o grupo baseou-se em no livro 

“Manual de Construção em Aço – Steel Framing: Engenharia”, Editora CBCA, 1ª 

edição, 2006 - Referencial teórico em bibliotecas especializadas.  

I.6 Recursos Necessários 

Para elaboração de projeto arquitetônico, instalações prediais e estrutural; 

necessita-se o uso de Softwares como AutoCAD, Sketchup e GEGRAN. Para 

elaboração de Tabela orçamentária, utiliza-se revistas “Construção”, “Construção 

Mercado” e principalmente a “TCPO – Tabelas de Composições de Preços para 

Orçamento”, todos da Editora PINI. 

 

Figura 2 – Tabela de Uso e Ocupação do Solo segundo as Leis de Zoneamento 

Fonte: Prefeitura, SP, 2015 
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Tabela 1 – Tabela De Zoneamento utilizado no terreno da Edificação  

- MINIMO MAXIMO UTILIZADO 

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 0,2 2 0,6 

CARACTERÍSTICAS DE DIMENSIONAMENTO E OCUPAÇÃO DOS LOTES 

TAXA DE OCUPAÇÃO - 0,5 0,32 

TAXA DE PERMEABILIDADE 0,15 -  

LOTE 125m² - 260m² 

FRENTE 5m - 13m 

GABARITO DE ALTURA - 25m 9m 

RECUOS  

FRENTE 5m - 7m 

FUNDOS (d)  - 8m 

LATERAL ESQUERDA (d)  - 2m 

LATERAL DIREITA (d)  - 1,5m 

 

(d) ver §1º e §2º do artigo 186 da Parte III desta lei, quanto aos recuos atividades 

industriais, serviços de armazenamento e guarda de bens móveis e oficinas. 

Coeficiente de Aproveitamento (C.A.) – representa porcentagem da área total 

construída (incluindo todos os pavimentos), sob a área total do lote. 

Taxa de ocupação (T.O.) – representa a porcentagem da área edificada sobre a área 

total do terreno.  

Taxa de Permeabilidade – porcentagem da área permeável do lote em relação a sua 

área total.  
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II. DESENVOLVIMENTO 

II.1 Sistema de Alvenaria Convencional  

O termo alvenaria convencional, se refere a construções com estruturas em 

concreto armado e vedação em bloco cerâmico ou concreto, que é composta por 

pilares e vigas, formados por concreto armado, sendo moldados por forma de 

madeira, a alvenaria convencional se constitui em blocos aplicados para fins de 

vedação.  

De acordo com a editora PINI, esse método gera grande quantidade de entulho, 

devido à quebra de blocos, por serem primeiramente erguidas e depois tendo o rasgo 

na parede, para em seguida passar tubulações de agua e eletro-dutos.  

A alvenaria convencional, por ser muito usada, foram desenvolvidas diversos 

variedades para sua aplicação. Pode-se dividir para evidenciar essas variedades em: 

fundação, estrutura, vedação e cobertura. 

II.1.a Fundação 

A fundação pode ser dividida em fundações diretas ou rasas e fundações 

indiretas ou profundas. 

As fundações diretas ou rasas são aquelas que pela fundação transmitem toda 

a carga da estrutura diretamente ao solo. São executadas em valas com profundidade 

inferiores a 3,0m, e caracteriza-se por blocos, alicerces, sapatas e radiers. 

As fundações indiretas ou profundas são aquelas que transferem a carga por 

efeito de atrito lateral do elemento com o solo e por meio de uma coluna. Essas 

estruturas de transmissão podem ser estacas ou tubulões. São usados em 

profundidades maiores de 3,0m até um solo firme. 

Usou-se no projeto a fundação rasa, sendo o bloco como a fundação, este se 

localiza a baixo de todos os pilares, tendo a função de transferir a carga do sobrado 

diretamente ao solo. 
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II.1.b Estrutura 

A estrutura da alvenaria convencional, se aplica em pilares (estrutura em 

concreto armado na vertical), vigas (estrutura em concreto armado na horizontal) e 

lajes (painéis de concreto armado apoiados nas vigas) 

Pilares: são elementos estruturais essências numa edificação, tem a função de 

transmitir para elementos de apoio como fundação todas as cargas que atuam nele. 

Os pilares também exercem a função de fazer parte do sistema de travamento 

responsável de garantir a estabilidade dos edifícios às ações verticais e horizontais. 

As dimensões dos pilares seguem com forme a espessura da parede. Usou-se 

nesse projeto pilares externos de 21x21cm e pilares interno 12x30cm. No caso do 

pilar interno, usou-se um comprimento maior para suprir sua espessura. 

Vigas: tem a função de servir de apoio a laje absorvendo as ações transmitidas 

por ela, portanto a distribui aos pilares (Figura 3).  

As vigas são dimensionadas de acordo com o vão do ambiente, cargas e 

esforços nela presentes; é realizado um cálculo de dimensionamento em questão do 

peso e da potência das lajes treliças.  

Figura 3 – Representação de vigas e pilares, e sua formação 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: epositorio.roca.utfpr.edu.br, 2015 
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Lajes: destinam-se a receber maior partes das cargas provenientes das ações 

de uma construção, podendo ser: pessoas, moveis, pisos, paredes, entre outros tipos 

de cargas. As cargas são distribuídas para as vigas. 

Existem vários tipos de lajes, alguns tipos são: Laje maciça, laje cogumelo, laje 

nervurada, lajes pré-moldadas (laje treliça com lajotas cerâmicas, com isopor, de 

painéis treliçados ou alveolares). 

Lajes pré-moldadas ou pré-fabricadas são aquelas que já chegam prontas ou 

semi-prontas na obra. São compostas por placas ou painéis de concreto, preenchido 

com diversos materiais, para formação de um conjunto resistente. Pode-se ter alguns 

tipos mais comuns como:  laje treliça com lajotas cerâmicas, com isopor, de painéis 

treliçados ou alveolares. 

Usou-se a laje pré-moldada de treliças com lajotas cerâmicas (Figura 4), um dos 

sistemas muito utilizados em pequenas residências, por vencerem pequenos vãos, e 

menor custo. 

Figura 4 – Lajes pré-moldadas treliças com lajotas cerâmicas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://docente.ifrn.edu.br, 2015 

Após a laje estar posicionada com as lajotas corretamente, deve-se fazer 

aberturas na lajota, onde será colocado as caixas de passagem. Os eletrodutos 

devem estar passando nos locais devidos, como no projeto, sem nenhuma dobra. 

Tubulações devem estar corretas para a concretagem.  
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II.1.c Vedação 

Parede com finalidade de separar ambientes, geralmente constituído por blocos 

maciços ou vazados com argamassa. O bloco tem de seguir uma sequência para sua 

amarração entre si, sem interferir na modulação.  

Para o assentamento deve-se fazer o planejamento das fiadas, tendo em vista 

que possuindo as duas primeiras fiadas prontas, as demais seguiram a mesma ordem 

(Figura 5). Deve-se ter o cuidado com o alinhamento, utilizando-se uma guia e linha 

de pedreiro. 

Figura 5 – Demonstrativo de como fazer assentamento. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.forumdaconstrucao.com.br, 2015 

 Após a última fiada deve ter a fixação de “Encunhamento” (Figura 6), é o 

assentamento inclinado de tijolos maciços, empregando-se argamassa relativamente 

fraca. Deste modo cria-se assim uma espécie de colchão deformável, amortecendo 

as deformações estruturais que seriam transmitidas as paredes. 

Figura 6 – Representação de Ecunhamento 

 

 

 

 

 

Fonte: http://webcache.googleusercontent.com, 2015 
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Durante o assentamento além das amarrações, os blocos devem ser fixados aos 

elementos estruturais como os pilares e vigas, as ligações com os pilares podem ser 

executadas com telas metálicas (Figura7), aplicadas a cada duas fiadas e fixados no 

concreto com pinos metálicos. Portanto a tela deve ser dobrada com ângulo reto. A 

fixação deve ser feita a tiro, recomenda-se dois tiros por tela. 

Figura 7– Fixação entre alvenarias e pilares com tela metálica galvanizada 

 

 

 

 

 

Fonte: http://webcache.googleusercontent.com, 2015 

Em vãos de caixilhos, coloca-se vergas (estrutura superior, Figura 9) sendo um 

reforço à tração e ao cisalhamento, introduzidas e solidarizada ás alvenarias e 

contravergas (estrutura inferior), reforço resistente à flexão e ao cisalhamento, 

introduzidos nos vãos com finalidade de absorver tensões que se encontra em torno 

dos vãos.  

Figura 8– representação de vergas e contravergas 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://webcache.googleusercontent.com, 2015 

Após o termino de toda vedação, temos a instalação das partes elétricas e 

hidráulica. Nesta etapa será feito rasgos nas paredes (Figura 9) onde passaram as 

tubulações, de acordo com o projeto de hidráulico e elétrico. 
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Figura 9– Rasgo em parede para passagem de eletrodutos e tubos d’agua . 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

www.construirbarato.com.br, 2015 

II.1.d Cobertura 

A cobertura de casas convencionais tem grandes variedades, podendo ser 

tanto laje quanto telhado metálico ou de madeira, ou a junção dos mesmos. A 

cobertura que se utilizou foi de laje com telhado. O telhado terá estrutura de 

madeira, utilizando telha cerâmica do tipo francesa. 

II.2 Sistema Construtivo Light Steel Frame 

O Light Steel Frame, é um sistema construtivo que que consiste em uma 

construção estruturada de Aço Galvanizado formado a frio, pré-fabricado e projetado 

a fim de suportar cargas da edificação, trabalhando em conjunto com outros sistemas 

e subsistemas pré-fabricados. Esse sistema é a formação do esqueleto estrutural da 

edificação, composto por painéis de vedação com placas cimentícias fixadas em perfis 

leves. 

O Light Steel Frame nasceu na década de 30, nos Estados Unidos, e é muito 

utilizado atualmente no Chile, México, EUA, Canadá, Austrália e Japão. No brasil 

ainda está em crescimento, e é conhecido como construção a seco e por se tratar de 

um sistema pré-fabricado oferece rigoroso controle de qualidade.   

O aço é um material leve, dúctil e prático. No processo de galvanização, o aço 

toma um banho de zinco, fundido a 450°C, formando várias camadas intermetálicas. 
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O zinco, por ser mais eletronegativo que o aço, protege o aço numa corrosão, 

isolando-o da atmosfera.  

O aço galvanizado pode manter-se longe da corrosão por, em média, 30 anos 

ou mais, dependendo do ambiente em que está inserido.1   

II.2.a Fundação 

Geralmente, numa construção com o Light Steel Frame, utiliza-se o tipo de 

fundação Radier, que consiste num tipo de estrutura de fundação superficial, 

executada em concreto armado ou protendido, recebendo as cargas através de pilares 

(no caso estrutura Light Steel Frame) e/ou alvenarias, distribuindo-as de forma 

uniforme ao solo.   

II.2.b Estrutura 

O aço galvanizado oferece espessuras variáveis entre 0,8mm e 2,3mm. Já os 

perfis metálicos compostos pelo aço em, oferece espessuras entre 50mm e 100mm.  

Pode-se observar na Figura 4, que existem três tipos de perfis para uso em Light 

Steel Frame, cujo os nomes são U simples, U enrijecido e Cartola;  

Figura 10 – Perfis existentes no processo Light Steel Frame 

Fonte: Revista Projetar e Construir Light Steel Frame, MITECH, p. 12, 2015 

 

                                                           
1 Revista Projetar e Construir Light Steel Frame, MITECH, p. 10 
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Esses perfis apresentam três tipos de conexões: Painel com Extremidade 

simples conhecido como “Painel SS”; Painel com extremidade dupla conhecido como 

“Painel SD”; e Painel com ambas extremidades duplas, conhecido como “Painel DD”. 

As chapas de Gesso fixadas nos painéis, são fabricadas com 1,20m de largura, 

então, os montantes (perfis Figura 10) se distanciam de no máximo 600mm – 

geralmente usa-se espaçamento de 600mm, 400mm, e 200mm, todo espaço que não 

obedecer essa medida, deve estar menor que 200mm, para que haja só “remendos”.  

Quanto aos painéis, existem dois tipos: os Painéis Cegos, que não apresentam 

nenhuma abertura (portas e janelas), os Painéis com abertura são denominados de 

acordo com tipos de porta e/ou janelas utilizadas e sua posição; quando estão no 

centro recebe o nome de “Painel Centralizado” e em uma das extremidades “Painel 

Extremidade”.  

O “Painel SS”, apresentado na Figura 11, utiliza-se no projeto especialmente nas 

paredes internas, pois permite a conexão com demais painéis tanto lado a lado 

quando perpendicularmente. 

Figura 11 - Painel com Extremidade simples (SS) 

 

 

 

Fonte: http://wwwo.metalica.com.br/padronizacao-de-paineis-em-light-steel-frame, 2015 

O “Painel SD”, Figura 12, usa-se tanto em paredes externas como em 

internas, mas geralmente quando a parede tem aberturas ou junções com outras. 

Figura 12 – Painel com Extremidade Dupla (SD) 

 

 

 

Fonte: http://wwwo.metalica.com.br/padronizacao-de-paineis-em-light-steel-frame, 2015 
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O “Painel DD”, Figura 13, assim como o SD, utilizasse em ambas paredes, e o 

perfil D, fechado, usa-se quando há cantos e esquadrias. 

 

Figura 13 – Painel com ambas Extremidades Duplas (DD) 

 

 

 

Fonte: http://wwwo.metalica.com.br/padronizacao-de-paineis-em-light-steel-frame, 2015 

Para encaixe dos painéis acima, existem três soluções (Figura 14): Conexão 1, 

é um encaixe lateral entre duas extremidades simples. Conexão 2 é o encaixe 

perpendicular também de duas extremidades, uma simples conectada à dupla. E 

conexão 3, é um encaixe perpendicular também, porem entre três extremidades uma 

dupla e duas simples, e é utilizada quando há uma “quina” ou curva de 90° na parede. 

Figura 14 -  Conexão 1, 2 e 3, respectivamente 

 

 

 

Fonte: Revista Projetar e Construir Light Steel Frame, MITECH, p. 15, 2015 

O sistema LSF (Light Steel Frame), propõe uso de sistemas de vedação fáceis 

e rápidos quanto a instalação, mas ainda assim, resistentes a fatores como vento, 

agua e umidade. São utilizadas diversos tipos de placas, entre elas cimentíceas, em 

fibrocimento, em OSB, Vinil, e Sidings em painel cimentício. No projeto explorado, 

ultilizou-se placas Cimentíceas como vedação externa e as famosas placas de gesso 

acartonado - Drywall, em paredes internas.  

As placas cimentíceas, são fabricadas com 1,20m de largura e comprimentos 

variaveis de 2,00m a 3,00m. Já as espessuras, variam de 6mm, 8mm, 10mm, e 12mm, 

dependendo da função:  

 6mm – forro / dutos / guarnições / arremates; 
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 8mm- Paredes internas; 

 10mm- Paredes externas; 

 12mm com gesso interno – paredes externas quando há necessidade 
de maior resistencia estrutural denominado por cálculo. 2 
 

A placa é composta por uma junção de cimento Portland, fibras de celulose, 

agregados, e contem tela de fibra de vidro nas duas faces. Ela é fixada na estrutura 

metálica seguindo normas do fabricante, cujo deve conter no manual 

obrigatoriamente. A respeito das juntas entre as placas, usa-se o tratamento de juntas 

visível, que consiste em passar um selante nas bordas mais mastique, vedando todo 

o sistema. O aço para placas cimentícias deve ter no mínimo 0,95mm de espessura.  

Algumas características importantes das placas é que devem seguir a NBR 

15498 – Placa Cimentícia sem Amianto. 

A norma estabelece as características e os métodos de controle e 

ensaio, assim como as condições de recepção das placas cimentícias. 

Classifica as placas em função da Tensão mínima de Ruptura por Flexão, em 

categorias que vão de 4 a 22 Mpa.3 

O isolamento termo acústico das paredes é realizado com lã de vidro ou lã de 

pet, preenchendo o interior, nos espaços entre as placas. No projeto orientado, utiliza-

se lã de pet, fabricada com garrafa pet reciclada (Figura 16), além de não agredir tanto 

o meio ambiente, garante segurança aos funcionários da obra, por não ferir ou causar 

coceiras ao reagir com a pele, acidentes que a lã de vidro provoca mesmo com o uso 

de EPI’S.  

Figura 16 – Lã de Pet 

 

 

 

 

Fonte: equipedeobra.pini.com.br/construção-reforma/43/, 2015 

                                                           
2 Revista Projetar e Construir Light Steel Frame, MITECH, p. 20 
3 Revista Projetar e Construir Light Steel Frame, MITECH, p. 22 
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O sistema LSF pré-fabricado e integrado, por isso o uso do parafuso na fixação 

e o correto espaçamento entre eles, determinam a resistência e qualidade da 

estrutura. Os parafusos utilizados são os “Auto Brocantes” (figura 17), que tem uma 

ponta especifica que se fixa automaticamente a superfície, oferecendo maior 

resistência.  

Figura 17 – Tabela de parafusos auto brocantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista Projetar e Construir Light Steel Frame, MITECH, p. 28, 2015 

As escadas podem variar de acordo com material e projeto, são montadas com 

perfis guias e montantes. Existem três tipos: Viga caixa inclinada, Painel com 

inclinação, e painéis Escalonados + Painéis de Degrau. O padrão simulado foi Painel 

com inclinação (figura 18), que são escadas fechadas que tem a guia do degrau 

dobrada e parafusada num painel com inclinação, formando o apoio da pisada.  
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Figura 18 - Escada Painel com inclinação 

 

 

 

 

 

 

Fonte: projetos.habitissimo.com.br/projeto/wsconstrucoes, 2015 

A laje do sistema Light Steel Frame é confeccionada com vigas de piso, que são 

vigas de aço com perfil em I ou montantes colocados horizontalmente, servem de 

apoio ao contra piso, aguentando as cargas atuantes como peso próprio, pessoas, 

mobiliário. A altura da viga é denominada devido ao espaçamento dos vãos e apoios, 

e podem ser trabalhadas com treliças para maiores espaçamentos.  

Dentre os tipos de laje, existem vários, entre eles Steel Deck, Laje Seca com 

painel WALL ou OSB, Laje mista (OSB + Concreto), e Laje Úmida (Painéis ondulados 

de aço galvanizado usados como forma para concreto armado com tela soldada). O 

padrão utilizado para o projeto de comparação foi o Steel Deck, muito parecido com 

Laje úmida, e se trata de uma telha de aço galvanizado com uma camada de concreto. 

O Steel Deck é formado a frio e cobre uma largura útil de 820 a 840mm, possui 

largas nervuras com conectores de cisalhamento (stud bolts) possibilitando a 

interação do aço com concreto e permitindo redução do peso estrutural com vigas 

mistas. A telha de aço galvanizado é fabricada nas espessuras 0,8mm, 0,95mm e 

1,20mm, e oferece até 12 metros de comprimento (figura 19). 

Figura 19 – Detalhes laje Steel Deck 

Fonte: wwwo.metalica.com.br/lajes, 2015 

II.2.c Cobertura 
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A respeito da Cobertura, mantem-se a estrutura perfilada, onde os perfis de aço 

que formam sua estrutura são alinhados aos montantes do painel de apoio, fato esse 

para que ocorra transmissão direta de cargas. No processo de cobertura do sistema 

LSF (Light Steel Frame) a telha pode-se utilizar qualquer tipo de telha, porem o mais 

comum é o padrão de telhas “SHINGLE”, utilizada também nesse projeto estudado. 

Para telhas SHINGLE é necessário uso de placas OSB conectadas as estruturas 

de aço do telhado, para que ofereça rigidez a estrutura e fixação das telhas. É 

instalado então uma subcobertura fixada com grampos e pregos, com sobreposições 

de 5 a 10 cm em telhados com inclinação de 16 a 30%, subcobertura essa com função 

de exercer maior proteção de vedação contra a água. A instalação do SHINGLE é 

feita primeiramente do beiral até a cumeeira (como observado a figura 20) e oferece 

maior isolamento termo acústico, sendo fabricada de fibra de vidro com emulsão 

asfáltica e grão de cerâmica.   

Figura 20 – Detalhes Cobertura SHINGLE 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista Projetar e Construir Light Steel Frame, MITECH, p. 18, 2015 

 Obs.: Prever ventilação para cobertura, pois os dutos de exaustão e ventilação devem 

atravessar a estrutura e sair para o meio exterior do telhado, jamais evacuar gases e ar internamente. 

Os painéis da cobertura têm de ser fixados com parafuso pronta broca, cabeça 

trombeta de 4,2x2,5mm, com 10mm de espaçamento das extremidades de cada 

painel. As fixações devem ser feitas a cada 15cm em todo o perímetro de cada painel 

e a cada 30 cm em seus apoios. Como utilizado no projeto de cobertura do sistema 

LSF, deve-se cobrir OSB com feltro asfáltico n°15, para menor exposição ao meio. 
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II.2.d Instalações Prediais 

Como os montantes e perfis são pré-fabricados, as instalações devem obedecer 

a alturas adequadas aos furos desses, principalmente instalações hidráulicas (figura 

21). Uma grande vantagem do sistema hidráulico no LSF, é o poder de escolha na 

utilização de tubos rígidos convencionais, ou tubos flexíveis, que podem ser instalados 

sem precisão de muitas conexões em curvas. 

Figura 21– Tabela de medidas instalações hidráulicas 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

Fonte: Revista Projetar e Construir Light Steel Frame, MITECH, p. 33, 2015 

II.2.e Esquadrias 

Para perfis como o utilizado, de 90mm, as espessuras dos batentes das portas 

são: 

 12cm – Para parede sem azulejo; 

 13cm – Para paredes com azulejo em uma das faces; 

 14cm – Para paredes com azulejos nas duas faces.4 

 

 

                                                           
4 Revista Projetar e Construir Light Steel Frame, MITECH, p. 33 
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II.2.f Metodologia do projeto 

Os projetos devem constar todos os detalhes do sistema, por conta disso, além 

de implantação do lote, deve-se apresentar: 

 Plantas, cortes e fachadas; 

 Layout; 

 Ponto de agua; 

 Ponto de luz; 

 Ponto de esgoto; 

 Sistemas eco-eficientes; 

 Planilhas quantitativas acabamentos.5 

 
II.3 Comparativo entre sistemas apresentados   

TABELA COMPARATIVA 
ALVENARIA CONVENCIONAL LIGHT STEEL FRAME 

Caixilhos com precisão em centímetros Caixilhos com precisão em milímetros 

Isolamento térmico é mínimo. Permite a passagem de 
calor. Custo alto para manutenção do isolamento 

térmico. 

Isolamento térmico máximo. Dificulta a passagem de 
calor. Custo já incluído na obra. 

Prazo de execução longo e impreciso 
Prazo de execução até 1/3 menores e com maior 

precisão. 

Resistência a fogo segue as normas da ABNT Resistência a fogo segue as normas da ABNT 

Pintura em superfície ondulada e imperfeita Pintura em superfície plana e lisa 

Ampliações e reformas demoradas, com muita sujeira, 
tendo grande desperdício de material 

Ampliação e reformas fáceis, rápidas e limpas. 

Instalações do sistema hidráulicos e elétricos necessitam 
de quebras gerando desperdício e sujeira, além do 

fechamento com argamassa. Leva muito tempo 

Instalação do sistema elétrico e hidráulico feito sem 
quebras e sem sujeira, fácil e rápido. 

Estrutura em concreto armado. Na maioria feita 
manualmente na obra 

Estrutura perfis em aço leve galvanizado, produzido 
industrialmente seguindo normas da ABNT. 

Grande utilização de agua na construção 
Utiliza-se mínima agua no processo da construção. Por 

isso o sistema conhecido por “construção a seco" 

Utilizam elementos que degradam o meio ambiente: 
areia, tijolo, brita, entre outros. 

Sistema ecologicamente correto. Steel frame é um dos 
produtos mais reciclados do mundo 

Fundação: representa entre 10% e 15% do custo total da 
obra. 

Fundação: representa entre 5% e 7% da obra 

Manutenção difícil, requer tempo e é difícil. Exige 
quebra e fechamento com argamassa, além do 

acabamento 

Manutenção fácil, retirada do revestimento, localização 
imediata, conserto, e relocação do revestimento com 

retoque de pintura 

Durabilidade acima de 300 anos. Durabilidade acima de 300 anos. 

Custo final por metro quadrado similar aos demais 
sistemas construtivos não pré-fabricados 

Custo final por metro quadrado similar aos demais 
sistemas construtivos não pré-fabricados 

Mão de obra pouco qualificada Mão de obra qualificada 

                                                           
5 Revista Projetar e Construir Light Steel Frame, MITECH, p. 34 
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Estrutura pesando aproximadamente 225 kg/m² (com 
paredes de 15cm) 

Estrutura leve, pesando aproximadamente 80 kg/m² 
construído 

Maior necessidade de utilização de colunas de 
sustentação, dificultando grandes vão livres. 

Possibilidade de obtenção de grandes vãos livres sem 
colunas, 

Estruturas parcialmente sujeita a insetos Estrutura resistente a insetos 

Nenhuma resistência a raios. Necessita ser feito o 
aterramento com para -raios 

Resistente a raios. O aço excelente condutor para 
descarga elétrica ao solo 

Menor segurança contra raios, requerendo aterramento 
com para-raios. 

Maior segurança contra raios, pelo fato do aço produzir 
o efeito de blindagem eletrostática conhecido como 

“Gaiola de Faraday”. 

Estrutura de telhados em madeira. Estrutura de telhados em perfis de aço leve galvanizado. 

Reparos de paredes de banheiros e cozinhas feitos pelo 
lado interno da parede, com necessidade de quebra do 

revestimento. 

Reparos em paredes de banheiros e cozinhas feitos pelo 
lado externo da parede, sem necessidade de quebra do 

revestimento. 

Fonte: Autoral, 2015 

 

II.3.a Custo x Prazo x Investimento  

O sistema LSF pode apresentar preços mais “salgados” na maioria dos casos, 

porém, o valor muitas vezes é compensado. Por exemplo, segundo fontes confiáveis, 

foram pesquisados os dados abaixo: 

Construção de sobrado (Dois pavimentos):  

Sistema convencional R$ 1500,00 /m² 

Sistema LSF R$ 1750,00 /m²6 

Agora observe (figura 22), supondo uma construção de 200m², com valor inicial 

do terreno de 200 mil reais: 

Figura 22 – Tabela Lucro Total Convencional x LSF 

  

 

 

 

Fonte: http://renatorayol.blogspot.com.br/, 2015 

 

                                                           
6 Custo x Prazo x Investimento, http://renatorayol.blogspot.com.br/ 
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Na tabela, é possível analisar o lucro, sem levar em conta o prazo da obra. No 

entanto, quando se coloca em pauta o prazo e investimento mensal, obtém outro 

resultado (figura 23):  

 

Figura 23 – Tabela de comparação de lucros apontando prazo da obra 

 

 

 

Fonte: http://renatorayol.blogspot.com.br/, 2015 

 Para aqueles que apenas constroem a casa própria ou não se especializam no 

sistema, não é muito vantajoso. Podemos observar na figura 24 que o lucro vem 

quando sucessivas construções são realizadas com o sistema.  

Figura 24 – Tabela de comparação de lucro ao longo de 12 meses 

 

 

 

 

Fonte: http://renatorayol.blogspot.com.br/, 2015 

Para quem quer investir e estudar o sistema, basta fazer um orçamento e 

comparação para analisar se é ou não vantajoso em cada caso. 
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III. CONCLUSÃO 

 

A fim de concluir os objetivos, traçamos um simples orçamento comparativo 

entre uma edificação construída a partir do uso do “Sistema de Alvenaria 

Convencional” e, a partir do “Light Steel Frame”. Como base de Cálculo, utilizou-se a 

“Tabela de Composição de Preços para Orçamento” (TCPO) - 2014. (Tabela 

localizada como anexo à monografia). 

Fonte: Autoral, 2015 

A partir dos dados orçamentários apresentados, chega-se à conclusão de que a 

mesma edificação - com mesmas dimensões - apresenta-se mais cara ao ser 

construída com o sistema LSF; sendo de se esperar já que o LSF é uma construção 

jovem e um tanto não reconhecida, necessitando de mão de obra especializada, ou 

seja, mais cara.  

Todavia ao utilizar-se a estrutura metálica, tem-se menor desperdício de 

material, gerando menos entulho; espaço otimizado por conter paredes de dimensões 

menores; conforto térmoacustico, e algumas vantagens e desvantagens vistas no 

quadro comparativo (p. 26). 

As maiores dificuldades encontradas durante o processo e execução do 

comparativo foram principalmente: o desafio de realizar projetos sobre um padrão 

construtivo não apresentado no curso técnico, levando à fatores limitantes que 

impediram a realização de alguns projetos, cujos quais não se encontra informações 

suficientes; e trabalhar com medidas milimetricamente pequenas na execução de 

projetos estruturais.  

ORÇAMENTO COMPARATIVO FINAL 

  Alvenaria Convencional  Light Steel Frame 
TOTAL MAO DE 
OBRA  R$                                                                      26.191,87  

 R$                                
18.360,25  

TOTAL MATERIAL  R$                                                                   147.143,07   R$                             158.686,08  
TOTAL   R$                                                                   173.334,94   R$                             177.046,33  

Obs.: Apenas algumas etapas foram analisadas para tal orçamento 

DENTRO DAS ETAPAS ANALIZADAS, O SISTEMA LIGHT STEEL FRAME É ATUALMENTE 2,1% MAIS CARO. 
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Contudo, o objetivo proposto está concluído, a residência atende as expectativas 

quanto ao orçamento e qualidade, mas, concluímos que no momento não é viável a 

construção, pois com o conhecimento baseado em pesquisas, não foi realizado o 

cálculo estrutural. (O cálculo pode ser realizado por profissionais da área e/ou 

softwares pagos como o keybuild). 
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