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NOTÍCIAS

Light Steel Frame garante obras rápidas e limpas
14/06/2016 | Notícia | Redação AECweb

Apesar de ser bastante comum no exterior, sistema construtivo ainda é pouco aproveitado no Brasil
O Light Steel Framing (LSF) é um sistema construtivo industrializado, composto por perfis
leves de aço galvanizado, com a possibilidade de o fechamento ser realizado por placas
cimentícias, painéis de tiras de madeira orientadas (Oriented Strand Board) ou peças de gesso
acartonado. "Tecnicamente, frame é o esqueleto estrutural projetado para dar forma e
suportar a edificação, sendo composto por elementos leves – perfis formados a frio (PFF). Já o
framing é o processo pelo qual se unem e se vinculam esses elementos", explica Luana
Carregari, idealizadora e coordenadora do Congresso LatinoAmericano de Steel Frame, que
teve sua segunda edição em 2016.
Um ponto positivo da solução é a migração de trabalhadores do canteiro para as indústrias,
atuando com profissionais especializados  Luana Carregari.

Em comparação à alvenaria, o Light Steel Framing garante maior velocidade na montagem, limpeza e baixa
produção de entulhos (V. J. Matthew / shutterstock.com)

Para garantir conforto térmico e acústico, entre as estruturas de revestimento é comum
utilizar recheio de lã mineral ou PET, com resultado superior ao da alvenaria tradicional.
"Tratase de uma obra em que a industrialização permite a racionalização e a ausência de
erros, o que reduz a quantidade de entulho e sujeira", completa Carregari.
QUANDO UTILIZAR

O Light Steel Framing é indicado para todos os tipos de obra, desde as de grande porte, como aeroportos, estádios de futebol, vilas olímpicas, edifícios e galpões, até construções menores,
como casas e pequenos prédios com fins comerciais. Dependendo da obra, o ideal é utilizar um mix de sistemas. É o caso de edificações com mais de oito andares, onde entra o Steel Frame
(aço pesado) e, de forma complementar, o Light Steel Framing (aço leve) para as paredes internas.
Tratase de uma obra em que a industrialização permite a racionalização e a ausência de erros, o que reduz a quantidade de entulho e sujeira  Luana Carregari
VANTAGENS
Quando comparada à alvenaria, a solução apresenta benefícios para o canteiro, com destaque para maior velocidade na montagem, limpeza, organização e baixa produção de entulhos. "Sem
contar a qualidade e o desempenho das edificações, que são seguras, fazem frente às intempéries da natureza e têm fácil manutenção. Além disso, a durabilidade é comprovada por construções
norteamericanas com mais de 200 anos", observa Carregari.
Da água retirada de rios e aquíferos para o uso humano, cerca de 16% é destinada à construção civil. Mas, em meio à crise hídrica e com os hábitos tendo de ser modificados agressivamente,
os olhos do consumidor, da indústria e das construtoras estão se voltando cada vez mais para sistemas construtivos a seco, com destaque para o Light Steel Framing. A alternativa necessita de
água somente na fundação, e o restante da obra é executado a partir de produtos industrializados. A economia de água chega a 80%, se comparada com a quantidade utilizada em projetos em
alvenaria.
CUSTOS E MERCADO
Construir com LSF tem um custo semelhante ao de obras em alvenaria, mas requer mão de obra especializada. "Um ponto positivo da solução é a migração de trabalhadores do canteiro para as
indústrias, atuando com profissionais especializados", afirma Luana. Em diferentes países, as empresas do setor estão investindo, cada vez mais, em treinamento de mão de obra para projeto e
montagem em Light Steel Framing.
COMPARATIVO ALVENARIA X LIGHT STEEL FRAME
Alvenaria

Light Steel Frame

Solução utilizada em poucos países por ser um sistema construtivo muito rígido, pouco resistente às
forças da natureza (terremotos e furacões), demorado e artesanal em sua execução.

Sistema construtivo mais utilizado no mundo para edificações comerciais e
residenciais.

A tendência mundial é desaparecer como sistema construtivo.

A tendência mundial é transformarse no sistema construtivo mais utilizado.

Pouco sujeito a se adaptar às modernidades e evoluções.

Facilmente adaptável a diversas arquiteturas e modernidades

Fundação: impermeabilização feita com materiais do tipo fita alcatroada ou similar.

Fundação: impermeabilização feita com isolamento em polietileno e neoprene.

Fundação: representa entre 10% e 15% do custo total da obra. Para terrenos acidentados, pode atingir Fundação: representa entre 5% e 7% do custo total da obra. Para terrenos
valores maiores.
acidentados, tem custo muito inferior ao sistema convencional.
Fundação: distribuição com cargas pontuais.

Fundação: distribuição de cargas lineares.

Facilidade de aparecimento de fissuras.

Muito difícil o aparecimento de fissuras.

Obra em sua maior parte artesanal com mão de obra pouco qualificada.

Obra em sua maior parte com processo industrial com mão de obra bem qualificada.

Precisão de centímetros.

Precisão de milímetros.

Utiliza produtos que degradam o meio ambiente: areia, tijolo, brita.

Estrutura constituída por perfis de aço, que é um dos produtos mais reciclados em
todo o mundo.

Durabilidade acima de 300 anos.

Durabilidade acima de 300 anos. Existem construções nos EUA com mais de 250
anos ainda em funcionamento.
Mesma garantia do sistema convencional em alvenaria. Segue os padrões do Código
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Mesma garantia do sistema Steel Frame.

Mesma garantia do sistema convencional em alvenaria. Segue os padrões do Código
de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e do Novo Código Civil (Lei
10.406/2002).

Estrutura em concreto armado. Sua qualidade depende de diversos fatores, como mão de obra,
temperatura, umidade do ar e matériaprima.

Estrutura em aço galvanizado. Produto com certificação internacional. Cada
componente segue uma normativa.

Estrutura de telhados feita com madeiras menos nobres, como pinho imunizado. Sua resistência dá vida Estrutura de telhados feita com os mesmos materiais das paredes estruturais da
útil média de 20 anos.
edificação, o aço galvanizado, tendo durabilidade acima de 300 anos.
Colocação de canos e eletrodutos no local da obra, com quebra de paredes, desperdício de materiais e
retrabalho (colocar o tijolo, retirálo e depois preencher o espaço).

Colocação de canos e eletrodutos na própria fábrica, com colocação milimétrica, com
mínimo desperdício e sem retrabalho.

Revestimentos e estruturas feitos em sua grande maioria com matériasprimas ou manufaturados
elementares (areia, brita, tijolo, cal), produzidos no próprio local da obra.

Revestimentos e estruturas feitos em quase sua totalidade por produtos
industrializados com padrão internacional.

Canteiro de obra sujo ou com grande dificuldade para manutenção de limpeza.

Canteiro de obra limpo e organizado.

Estrutura pesando aproximadamente 225

kg/m2

(com paredes de 15 cm).

Estrutura leve, pesando aproximadamente 80 kg/m2 construído.

O isolamento térmico é mínimo. Permite facilmente a passagem de calor pelas paredes. Custo de
manutenção de temperatura alto.

O isolamento térmico é máximo. Em função da lã de vidro colocada em todas as
paredes e forros, além de outras camadas, a casa se comporta com uma "garrafa
térmica", dificultando a passagem de calor pelas paredes. Custo mínimo ou
inexistente para manutenção de temperaturas.

O isolamento acústico é menor que o do sistema Light Steel Framing.

O isolamento acústico é maior do que no sistema convencional.

Grande utilização de água no processo construtivo.

Mínima utilização de água no processo construtivo (somente utilizada nas
fundações). No Brasil, o processo é conhecido também por sistema construtivo a
seco.

As paredes deixam entrar umidade.

Formação rara e incomum de infiltrações em função de capilaridades e do feitio
porque é um processo com quase nenhuma utilização de água no processo
construtivo. A utilização de papéis de parede é livre, inclusive nas paredes dos
banheiros que não tenham contato com água corrente.

Manutenção difícil para reparos de defeitos ocultos (vazamentos, infiltrações, problemas elétricos,
entupimentos), exigindo quebra de paredes. Além de o trabalho ser demorado (quebrar, consertar,
preencher espaço aberto, esperar secar a massa, retocar com massa corrida, lixar, pintar ou rejuntar),
não garante o resultado final de acabamento perfeito.

Manutenção simples de defeitos ocultos, com a retirada do revestimento interno,
localização imediata do problema, conserto e recolocação do revestimento, retoque e
pintura simples.

Ampliações ou reformas demoradas, gerando, na maioria dos casos, transtornos e inconvenientes, com
desperdício de materiais e sujeira.

Ampliações e reformas rápidas e limpas, inclusive com o reaproveitamento da
maioria dos materiais da construção envolvidos.

Estruturas de madeira (estrutura de telhados) e outras sujeitas a insetos.

Resistente a insetos.

Sujeito a destelhamento para ventos fortes.

Resistência para ventos de até 200km/h. A norma brasileira pede resistência de até
144km/h. O telhado em shingle é resistente a vendavais.

Nenhuma resistência à queda de raios. Deve ser feito aterramento com a colocação de pararaios.

Resistente a raios. O aço que compõe a estrutura da casa é excelente condutor para
descarga elétrica, causando um efeito de blindagem eletrostática, conhecido como
Gaiola de Faraday.

Resistência ao fogo: tão resistente quanto o sistema LSF.

Resistência ao fogo: não queima ou adiciona combustível para o alastramento do
fogo em uma casa. Segue as normas da ABNT e do Corpo de Bombeiros.

Sistema construtivo não adequado a regiões sujeitas a abalos sísmicos.

Sistema construtivo mais resistente a abalos sísmicos, chegando a ser de uso
obrigatório em regiões sujeitas a terremotos.

Pintura feita em superfície ondulada e imperfeita.

Pintura feita em superfície plana e lisa.

QUALIDADE
Ainda não existe uma norma da ABNT que regulamente a montagem do sistema Light Steel Framing. "Porém, um textobase para futura normalização dessa solução está em desenvolvimento",
finaliza Luana, destacando outras normas de referência:
ABNT NBR 6355 – Perfis Estruturais de Aço Formados a Frio – Padronização
ABNT NBR 14715 – Chapas de Gesso Acartonado – Requisitos
ABNT NBR 14717 – Chapas de Gesso Acartonado – Determinação das Características Físicas
ABNT NBR 14762  Dimensionamento de Estruturas de Aço Constituídas por Perfis Formados a Frio – Procedimento
ABNT NBR 15217 – Perfis de Aço para Sistemas de Gesso Acartonado – Requisitos
ABNT NBR 15253 – Perfis de Aço Formados a Frio, com Revestimento Metálico, para Painéis Reticulados em Edificações  Requisitos Gerais
ABNT NBR 15498 – Placa Plana Cimentícia sem Amianto – Requisitos e Métodos de Ensaio
Diretriz SINAT Nº 003: Sistemas Construtivos em Perfis Leves de Aço Conformados a Frio, com Fechamento em Chapas Delgadas (sistema leves tipo Light Steel Framing).
DISSEMINAÇÃO DO LSF
A solução é a evolução das construções em madeira – Wood Framing –, comuns nos Estados Unidos durante o século XIX. Em 1933, um protótipo de casa em LSF foi apresentado na Feira
Mundial de Chicago (EUA) e, após o término da 2ª Guerra Mundial, a alternativa tornouse comum no Japão, devido à necessidade de reconstrução de quatro milhões de moradias. Na década
de 1980, os perfis leves de aço ganham competitividade e começam a substituir a madeira nos EUA.

"No Brasil, a introdução do Light Steel Framing acontece após os anos 1990, ainda com alguns produtos importados. Foi a partir de 2000 que todos os componentes do sistema passaram a ser
produzidos nacionalmente", afirma Carregari.
Apesar de já ser todo fabricado no país, o sistema ainda é pouco empregado pela construção civil local. O Brasil está atrás de EUA, Japão, China, Alemanha, Chile e Argentina, alguns dos países
que melhor aproveitam a solução. Entre os fatores que afetam a disseminação mais eficiente do LSF pelo território nacional estão o desconhecimento por parte das construtoras e profissionais
da área e a falta de interesse das instituições financeiras em estabelecer regras claras para financiamento desse tipo de alternativa.
Para mudar esse cenário, Carregari lista algumas ações que poderiam ser tomadas, como aprovar, no âmbito da ABNT, o textobase para norma técnica sobre requisitos gerais do sistema;
manter capacitação contínua de mão de obra; e constituir entidade representativa da cadeia LSF para difundir o sistema, o bom projeto e a instalação adequada, assim como manter normas
técnicas atualizadas e firmar convênios com universidades e escolas técnicas.
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técnicas atualizadas e firmar convênios com universidades e escolas técnicas.

Parte do mercado, contudo, já enxerga a solução como tendência forte e irreversível de qualificação técnica dos canteiros, que devem deixar, em breve, o modo artesanal com o qual vêm
trabalhando e adotar soluções industrializadas como padrão.
Veja também
Palestra sobre Conceitos Arquitetônicos e Estruturais do Sistema Light Steel Frame, com Prof. Dr. Francisco Carlos Rodrigues
Colaboração técnica
Luana Carregari – Profissional da área de comunicação com experiência no desenvolvimento, coordenação e gerenciamento de projetos de Comunicação e Marketing. Desde 2005, dirige seu
trabalho para o segmento da construção civil, com foco em novas tecnologias. Atuou por oito anos como diretora de Marketing da construtora Micura Steel Frame. Em 2010, fundou a Mictech
e assumiu a coordenação da primeira empresa no Brasil especializada na capacitação de engenheiros e arquitetos para o sistema construtivo Light Steel Framing. É a idealizadora e
coordenadora do Congresso LatinoAmericano de Steel Frame, que teve sua segunda edição este ano. O evento reúne os principais especialistas do setor nas Américas para mostrar os novos
paradigmas e o panorama do sistema construtivo no Brasil e no mundo.
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