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RESUMO

O déficit habitacional brasileiro é cada vez maior e os sistemas construtivos existentes, em sua maioria, não suprem a carência de moradias. A 
falta de industrialização nas etapas principais da construção civil dificulta o atendimento às necessidades por moradia no território brasileiro. 
Sendo assim, os sistemas construtivos industrializados ou pré-fabricados se apresentam como auxiliadores da construção civil, minimizando o 
tempo e muitas vezes, diminuindo os custos. De acordo com o ministério das cidades, através do sistema nacional de avaliação técnica (SINAT), o 
projeto do programa brasileiro da qualidade e produtividade do habitat – PBQP incentiva o emprego de sistemas construtivos inovadores e que 
ainda não possuem normas para o uso na construção civil, como por exemplo, o Light Steel Frame (LSF), que é um sistema já utilizado em diversos 
países, sendo ainda emergente no Brasil, mas que já possui suas vantagens conhecidas. Entre elas: Facilidade e baixo custo na manutenção de 
instalações de hidráulica, elétrica, ar condicionado, gás, dentre outros; Reciclagem e reaproveitamento de material aplicado no sistema, como o 
aço; limpeza no canteiro e precisão, pois em uma estrutura metálica a unidade empregada é o milímetro, garantindo uma estrutura 
perfeitamente aprumada e nivelada, facilitando atividades como o assentamento de esquadrias, instalação de elevadores, bem como redução no 
custo dos materiais de revestimento. Sendo assim, a presente pesquisa teve como objetivo analisar e comparar o uso do sistema construtivo Light 
Steel Frame (LSF) associado ao Poliestireno Expandido (EPS) na produção de habitações de interesse social no Brasil. Para a realização do 
trabalho, foram desenvolvidos protótipos virtuais nos softwares Sketchup e Revit, no modelo sugerido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, 
tendo como localização a cidade de Niterói, Rio de Janeiro. O método adotado utilizou-se o procedimento de simulação computacional para 
avaliar o conforto térmico da unidade habitacional proposta através da plataforma BIM (building information modeling). Como resultados da 
pesquisa, destaca-se menor absortância térmica nas edificações em que foram utilizados esses sistemas, comparados ao uso tradicional de 
alvenaria, bem como maior refrigeração interna se utilizada o Poliestireno Expandido (EPS) como material para isolamento térmico entre as 
placas de cimentício do LSF. Destaca-se ainda a contribuição das ferramentas computacionais como mecanismos essenciais para avaliação de um 
projeto ou de uma edificação existente, assim como a simulação das edificações visando a qualidade no processo de projeto e melhoria no 
conforto das edificações. Ainda que haja um grau de incerteza, elas são importantes para orientar as soluções de eficiência energética e conforto 
termo acústicos em fase de pré-projeto.
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