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RESUMO

Este trabalho objetivou verificar as vantagens do uso do Light Steel Frame (LSF) no que tange a qualidade e a sustentabilidade em edificações. Foi 
realizada revisão bibliográfica através de revistas e artigos científicos sobre a aplicação de Steel Frame em construções habitacionais, com foco 
nas suas vantagens e desvantagens. A revisão bibliográfica foi realizada em obras publicadas no período de 2002 a 2011. Em função do incentivo 
da Caixa Econômica Federal no uso do LSF em habitações, foram desenvolvidas maquetes eletrônicas de residências, no modelo de planta 
sugerido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, a fim de que realizar simulações e estudo destas edificações. Neste estudo, os principais 
resultados encontrados em relação às vantagens da utilização desse material, foram: a inclusão de produtos semiacabados vindos de fábricas e, 
portanto, os locais de obra são mais silenciosos, livres de detritos e secos. Quando as perfis em aço do LSF não são mais necessárias em sua 
locação, elas podem ser desmontadas e reconstruídas em outro local, reduzindo a geração de materiais obsoletos. Além disso, o baixo peso das 
estruturas previne a deterioração do solo e, na sua execução, há pouco consumo de água. O uso do LSF contribui para o isolamento térmico, pois 
possibilita o uso de camadas de lã de vidro e de rocha entre as paredes e o forro, reduzindo o consumo de energia por manter o ambiente 
agradável. Outras vantagens para a utilização do Steel Frame em edificações consistem na possibilidade de fabricação dessa estrutura 
paralelamente à execução das fundações, reduzindo em 30% os prazos de construção além da redução do espaço físico destinado ao canteiro, 
quando comparado ao método convencional. Esse material também contribui para a redução de formas e escoramentos devido ao fato da 
montagem da sua estrutura não ser afetada pela ocorrência de chuvas. Devido a sua composição à base de aço, permite reciclagem e 
reaproveitamento de materiais aplicados e, tendo como revestimento o zinco, este atua como um grande colaborador para que o aço não perca 
as suas características básicas de qualidade e de resistência, oferecendo segurança, não somente por esses aspectos, como também, pela menor 
utilização de insumos e por dispensar o conceito viga-pilar. A estrutura metálica mostra-se especialmente indicada nos casos onde há necessidade 
de adaptações, ampliações, reformas e mudança de ocupação de edifícios. Além disso, torna mais fácil a passagem de instalações como água, ar 
condicionado, eletricidade, esgoto, telefonia, informática, dentre outras. E, finalmente pode-se afirmar que há no emprego desse tipo de 
material, uma precisão construtiva, visto que a unidade de medição empregada em sua estrutura metálica é milímetro (mm), facilitando 
atividades como assentamento de esquadrias, instalação de elevadores, bem como, redução no custo e nas perdas dos materiais de 
revestimento, reduzindo, desta forma, o impacto ambiental. Diante das vantagens na utilização do Steel Frame em edificações, pode se concluir 
que se trata de um material econômico, durável, pouco gerador de resíduos, passível de reciclagem, contribuindo, desta forma, para a adoção de 
ações sustentáveis.

Exatas e Engenharias

Arquitetura e Urbanismo
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


