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RESUMO 

 

CAMPOS, Patrícia Farrielo de. Light Steel Framing - Uso em construções habitacionais 

empregando a modelagem virtual como processo de projeto e planejamento. 2014. 196 f. 

Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo para obtenção do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo 

 

O déficit habitacional brasileiro é cada vez maior e os sistemas construtivos utilizados para 

diminuir a carência de moradias, em sua grande maioria, são lentos e constituídos de forma 

artesanal. Atualmente, a região brasileira com maior necessidade de unidades habitacionais de 

baixa renda é a Sudeste, onde se encontra o Estado de São Paulo que representa 19% do 

déficit habitacional brasileiro. Além disso, o difícil gerenciamento dos projetos envolvidos na 

construção (arquitetônico, estrutural, elétrico, entre outros), elaborados em diferentes 

softwares, e a complexa gestão das obras convencionais, em alvenaria, retarda a execução das 

construções, dificultando a solução do problema habitacional. A utilização do sistema 

construtivo industrializado Light Steel Framing pode minimizar esse problema, integrando a 

industrialização na construção civil com as novas tecnologias da informação disponíveis para 

o mercado da arquitetura, engenharia e construção. Os sistemas construtivos pré-fabricados e 

industrializados que utilizam o aço, como o Light Steel Framing, quando projetados em 

plataformas BIM (Building Information Modeling), através de um modelo informativo único, 

permitem um maior planejamento, partindo do projeto até a fase de fabricação dos 

componentes da construção. Em função de sua industrialização o Light Steel Framing não 

permite adaptações e ajustes no canteiro de obras, solicitando assim mão de obra qualificada 

para a sua execução. Para minimizar e otimizar a quantidade de materiais empregados em 

uma construção de Light Steel Framing é sugerida a utilização de malhas modulares com 

1200x1200mm. A intenção deste trabalho é, de após uma análise aprofundada sobre o sistema 

construtivo, demonstrar as possibilidades permitidas pelo Light Steel Framing. Através de 

simulações, em modelos digitais 3D, realizadas tomando como projeto de estudo um modelo 

habitacional da CDHU estruturado por painéis-parede cegos e painéis-parede com esquadria 

foi estudada a implementação do sistema Light Steel Framing com o objetivo de aferir a 

quantidade de material empregado quando o projeto é concebido com os princípios projetivos 

do sistema construtivo Light Steel Framing.  

 



Palavras-chave: Déficit habitacional. Habitação popular. Light Steel Framing. 

Construção seca. Industrialização da construção. Processos pré-fabricados. Racionalização da 

construção. Modelagem computacional. BIM.Arquitetura de emergência.Arquitetura 

sustentável. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

CAMPOS, Patrícia Farrielo de. Light Steel Framing - Uso em construções habitacionais 

empregando a modelagem virtual como processo de projeto e planejamento. 2014. 196 f. 

Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo para obtenção do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo. 

 

The housing deficit is growing and the building systems used to reduce the shortage of 

housing are mostly slow, manual processes. Currently, the Brazilian region with the greatest 

need for low-income housing units is the Southeast, where the state of São Paulo represents 

19% of the Brazilian housing deficit. Furthermore, the difficult management of the projects 

involved in construction (architectural, structural, electrical, etc.), which are prepared in 

different software, and the complex management of conventional construction—masonry—

slows the building process, aggravating the housing problem. The use of the industrialized 

building system Light Steel Framing can minimize this problem by incorporating 

industrialization in construction with the new information technologies available in the market 

for architecture, engineering and construction. The prefabricated and industrialized building 

systems which use steel, such as the Light Steel Framing, when designed on BIM (Building 

Information Modeling) platforms, through a single information model, allow for greater 

planning, from the design phase to the manufacturing of building components. Due to its 

industrialization, Light Steel Framing does not allow adaptations and adjustments at the 

construction site, thus requiring skilled labor for its implementation. To minimize and 

optimize the amount of materials used in Light Steel Framing construction the use of modular 

meshes of 1200x1200mm is suggested. The intention of this work is, after a detailed analysis 

of the constructive system, to demonstrate the possibilities afforded by Light Steel Framing. 

Through simulations in 3D digital models. using a CDHU housing model with blind wall 

panels and casing wall panels as a case study, the deployment of  Light Steel Framing has 

been studied with the aim of measuring the amount of material employed when the project is 

designed with the design principles of the Light Steel Framing construction system. 

 



Key Words: Housing deficit. Public housing. Light Steel Framing. Dry construction. 

Industrialization of construction. Prefabricated processes. Rationalization of construction. 

Computational modeling. BIM. Architecture emergency. Sustainable architecture.  
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TI – Tecnologia da Informação 
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INTRODUÇÃO 

O déficit habitacional brasileiro é um dos maiores problemas encontrados em todas as 

regiões do país. Os números atuais demonstram que mais de cinco milhões de habitações são 

necessárias para atender a demanda crescente por moradia
1
. Por sua vez a região sudeste 

representa 35% desse número, e em particular no Estado de São Paulo são necessárias mais de 

um milhão de unidades habitacionais. As políticas habitacionais, em todas as esferas 

governamentais, por anos tentaram sem sucesso diminuir o déficit habitacional. No entanto, 

os sistemas construtivos utilizados, em sua quase totalidade, para suprir essa necessidade 

consistem em métodos artesanais, com o uso de mão de obra de baixa qualificação, que são 

executados diretamente no canteiro de obras, sem utilizar sistemas industrializados e 

modernos. Além disso, o gerenciamento de diferentes profissionais dentro do canteiro de obra 

muitas vezes promove atrasos e demora na entrega das construções, ocasionando um tempo 

maior para suprir as necessidades habitacionais.  

Neste cenário, o Ministério das Cidades
2
 (MCidades), através do Sistema Nacional de 

Avaliação Técnica
3
(SINAT), projeto do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do 

Habitat – PBQP-H
4
, incentiva o emprego de sistemas construtivos inovadores e que ainda não 

possuam normas para o uso na construção civil. Dentro dos sistemas construtivos avaliados e 

disponibilizados pelo SINAT encontra-se o sistema construtivo seco Light Steel Framing 

(LSF). 

O sistema construtivo LSF tem sua estrutura formada por perfis em aço galvanizado 

formados a frio, além de placas de fechamento que podem ou não ser estruturais. Esse sistema 

é pouco difundido no território brasileiro, concentrando-se na região sudeste a maioria de seus 

fornecedores e de mão de obra qualificada. 

                                                           
1
 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit Habitacional no Brasil 2008. Brasília: 2011. 

2
 O Ministério das Cidades foi criado em janeiro de 2003 e tem como objetivo principal proporcionar uma 

melhor qualidade de vida para os cidadãos brasileiros através de diminuição da desigualdade social. Essa 

diminuição é buscada por meio de atender o direito à moradia, saneamento básico e transporte público 

eficiente.   
3
 SINAT – Sistema Nacional de Avaliação Técnica – Ministério das Cidades. O escopo do SINAT pode ser 

sintetizado na harmonização de procedimentos para a avaliação de novos produtos para a construção, quando 

não existem normas técnicas prescritivas específicas aplicáveis ao produto (MCidades, 2013).  
4
 O PBQP-H é um instrumento do Governo Federal ligado ao Ministério das Cidades e tem como objetivo 

principal melhorar a qualidade do habitat e modernizar a cadeia produtiva da construção civil, em relação à 

habitação. Dentro deste programa existem diversos projetos relacionados à melhoria da produção da 

habitação. Entre eles destaca-se o Sistema Nacional de Avaliação Técnica (SINAT). 
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A mão de obra é um dos problemas apresentados na difusão do LSF no Brasil. Para a 

execução bem feita de uma edificação em LSF se faz necessário o treinamento e 

entendimento de uma série de etapas na montagem do sistema pelos operários da construção 

civil. 

Além disso, o baixo nível de detalhamento do produto, contrariando o que é 

comumente exigido no mercado da arquitetura, engenharia e construção (AEC), pode 

ocasionar falhas na montagem do sistema, que podem resultar em problemas futuros para os 

usuários finais.  

Outro aspecto que merece destaque é o custo do empreendimento em LSF. Em função 

da maioria de fornecedores e de mão de obra especializada ainda estarem localizados no 

sudeste brasileiro, os custos empregados em fretes e deslocamento de funcionários pode 

inviabilizar o uso do sistema em construções autônomas. 

A aceitação cultural do LSF é mais um fator determinante para a pouca difusão do 

sistema no ambiente brasileiro. É possível observar que o uso do Light Steel Framing em 

construções comerciais é crescente, pois possibilita uma obra mais rápida, o que justifica a 

sua utilização para os empreendedores. Entretanto, o uso em habitações populares não possui 

tanta aceitação quanto às demais edificações.  

Pode se afirmar que nos últimos três anos o uso do LSF aumentou significativamente, 

proporcionando a propagação do conhecimento do sistema em todas as regiões. No entanto, 

ainda são poucas as publicações e estudos mais aprofundados sobre o Light Steel Framing no 

Brasil.  

Paralelamente, encontram-se na área computacional inovações tecnológicas que 

permitem um maior controle e planejamento nas obras bem como nos projetos relacionados à 

construção civil, diminuindo assim as falhas no canteiro. As ferramentas BIM
5
, como são 

conhecidas, são utilizadas para projetar em LSF possibilitando um menor tempo na fabricação 

dos perfis bem como na execução das obras.  

Nesse contexto, através de: métodos empíricos, como observações em obras; métodos 

qualitativos, sugerido sem estudo teórico a partir de bibliografia disponível; e conversas com 

profissionais que trabalham com o tema estudado, propôs-se analisar o sistema construtivo 

                                                           
5
 BIM – Building Information Modeling - Modelo de informação da construção ou do edifício.  É um modelo 

3D capaz de conter informações diversas sobre a edificação. 
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seco
6

Light Steel Framing avaliando-se as possibilidades de montagem em construções 

habitacionais. Utilizou-se o método quantitativo para simular possíveis adaptações aos 

projetos buscando uma otimização na quantidade dos materiais empregados para reduzir o 

custo com materiais.  

Essas avaliações foram realizadas através de simulações em softwares que utilizam 

artifícios encontrados no BIM, como será visto no decorrer da pesquisa. 

ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho divide-se em cinco Capítulos, conforme explicado a seguir. 

O Capítulo1 pretende traçar um panorama do problema habitacional encontrado em 

todas as regiões do Brasil, introduzindo o conceito de déficit habitacional. Para tanto, o 

Capítulo repassa as origens da questão habitacional, na expansão das cidades, até a demanda 

atual.  

Por sua vez, o Capítulo 2 tem por objetivo esclarecer a respeito do cenário dos 

sistemas construtivos industrializados considerados inovadores, e em particular o sistema 

construtivo Light Steel Framing. Nesse Capítulo o LSF será mais detalhado, incluindo suas 

interfaces com aspectos ambientais e a reconstrução de locais atingidos por desastres naturais.  

O Capítulo 3 aborda a utilização de modelos BIM em construção com estrutura LSF. 

Além disso, um breve levantamento histórico sobre o uso do computador e de softwares será 

apresentado, encaminhando-se para uma abordagem dos softwares empregados para projetos 

em LSF, no Capítulo 4.  

O Capítulo 4 pretende ainda demonstrar os resultados obtidos nas simulações 

realizadas como exercício de tomada de decisões em projetos.  

Finalmente o Capítulo 5 apresenta as considerações finais sobre a pesquisa, propondo 

assim questionamentos para pesquisas futuras sobre o uso do sistema LSF. 

 

 

 

 

 
                                                           
6
 Podem ser considerados sistemas construtivos secos sistemas construtivos que não utilizam água em sua 

montagem.  
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1. O PROBLEMA HABITACIONAL BRASILEIRO E A CONSTRUÇÃO EM 

MASSA 

1.1. TRAÇADO HISTÓRICO DO PROBLEMA HABITACIONAL DO BRASIL 

O objetivo deste Capítulo é traçar um panorama breve sobre a formação do problema 

habitacional encontrado hoje no país e, mais detalhadamente, no Estado São Paulo, estado 

brasileiro com o maior déficit habitacional. 

O problema habitacional do Brasil não é recente. Ele tem suas origens ainda no final 

do século XIX em função das mudanças políticas e sociais que aconteceram no país, tais 

como o fim da escravidão, a proclamação da República e a intensa imigração europeia, atraída 

pela Industrialização que se iniciava.  

O fim tardio da escravidão pela Lei Áurea (Lei Imperial nº 3353) em 13 de maio de 

1888, libertou cerca de 723.000
7
 escravos para o mercado de trabalho brasileiro. É fato que a 

população escrava no Brasil estava em decréscimo em função do fim do tráfico de escravos 

em 1850 e da alta taxa de mortalidade infantil nessa população (vale lembrar que a população 

escrava chegou em 1864 a 1.715.000 pessoas
8
). Mesmo com a libertação, essa população 

continuou marginalizada, carente de recursos e sem apoio do poder público.  

Com a diminuição do número de escravos, os fazendeiros passaram a pressionar o 

governo pedindo medidas que facilitassem a entrada de trabalhadores imigrantes, como uma 

maneira de compensar o trabalho escravo.  

Segundo dados do IBGE
9
 apenas em 1891 chegaram ao Brasil 215.239 imigrantes, em 

sua maioria europeus. Estima-se que cerca de um milhão de italianos vieram para o Brasil 

entre 1884 e 1903. Esses imigrantes, geralmente camponeses, vinham para o Brasil com o 

sonho de se tornarem proprietários de terras e de prosperar financeiramente. Em São Paulo a 

massa imigrante acabou trabalhando em plantações de terceiros, principalmente em lavouras 

cafeeiras. Entretanto parte dessa população migrou para as cidades que se desenvolviam em 

torno de economias agrárias.  

Esses fatores ocasionaram um aumento significativo no número de habitantes nas 

cidades em especial o Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. 

                                                           
7
 Número total para o território nacional em 1887:723.419 escravos. Em São Paulo, na mesma data, encontra-

seum número de 107.329. Dados do IBGE disponível em : http://brasil500anos.ibge.gov.br/estatisticas-do-

povoamento/>. Acesso em 11/05/13 
8
 Ibidem. 

9
 Ibidem. 
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Em São Paulo, por exemplo, ocorreu significativo aumento da população na passagem 

do século XIX para o século XX. Segundo o Censo de 1890
10

 a cidade possuía 65.000 

habitantes e passou para 240.000 em 1900 e 579.033 em 1920
11

.  

Esse contingente populacional deslocou-se atrás de trabalho para as cidades que 

estavam se desenvolvendo e que não possuíam, evidentemente, infraestrutura para receber 

esses novos moradores. Um dos aspectos que se destaca dessa situação é a carência de 

habitações nas áreas mais urbanizadas das cidades, conforme citação abaixo:  

No século XIX, com a constituição da república, o aumento da população 

das cidades trouxe como um dos problemas a moradia para a massa pobre 

trabalhadora, que, numa concepção higienista, era afastada das áreas 

centrais, não integrando os projetos de reforma urbana. (FERNANDES; 

SILVEIRA, 2010, p. 03). 

O inquilinato era, por consequência, a forma mais corriqueira de moradia para a 

maioria da população trabalhadora, sendo que para cada faixa salarial existia um tipo de 

imóvel que se adequava à possibilidade de pagamento do trabalhador. Essa solução era 

vantajosa não apenas para atender às necessidades habitacionais, mas também como garantia 

de lucros dos investimentos, visto que a construção barata era uma premissa do mercado 

rentista. 

Cortiços, cômodos insalubres e moradias operárias foram as habitações mais 

difundidas na cidade de São Paulo para a classe pobre trabalhadora, que dependia unicamente 

da incipiente iniciativa privada para a construção de moradias.  

A concentração de pobreza, a ausência de saneamento básico, o desemprego, 

a fome, os altos índices de criminalidade, as epidemias, a insalubridade e o 

congestionamento habitacional nos cortiços eram vistos de forma bem 

diversa pelas diferentes classes sociais, como mostram tanto os jornais de 

trabalhadores quanto os documentos oficiais. Estes últimos se referiam aos 

cortiços e casas de cômodo como degradantes e imorais, e ameaças à ordem 

pública. (MARICATO, 1997, p. 27). 

No fim do século XIX, nesse cenário de imóveis paupérrimos é que acontecem as 

primeiras epidemias de febre amarela e cólera que obrigam o poder público a tomar algumas 

ações, originando-se, por exemplo, os Códigos de Posturas de São Paulo (1886) e do Rio de 

Janeiro (1889) proibindo então a construção de cortiços. 

                                                           
10

 Dados do Censo de 1890 disponibilizado no site: smdu.prefeitura.sp.gov.br/histórico_demografico/ acesso em 

11/05/13. 
11

 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  Disponível em 

www.ibge.gov.br/home/presidenia/noticias/notasaopaulo.shtm>. Acesso em 11/05/13. 

http://www.ibge.gov.br/home/presidenia/noticias/notasaopaulo.shtm
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No começo do século XX o panorama não se alterou. O mercado imobiliário, não só 

para a classe popular, mas também para a classe média e alta era regido, intensamente, pelos 

interesses privados, como pode ser observado no contrato de construção para casas de aluguel 

na Figura 1. 

O governo, em todas as suas esferas (municipal, estadual e federal) não participava de 

nenhuma maneira da cadeia produtiva de habitações, e o Estado liberal, vigente até 1930, não 

aceitava assumir o papel de construtor de casas para a população pobre. 

Destacam-se apenas algumas ações realizadas por agentes privados, como indústrias e 

fábricas, que criaram vilas e até mesmo algumas pequenas cidades operárias para abrigar seus 

funcionários. Obviamente não era possível resolver o problema de todos, mas muitos 

funcionários (aqueles mais importantes para a produção) conseguiam moradia por um preço 

mais baixo do que o mercado. As vilas operárias eram construídas junto às fábricas, mantendo 

seus funcionários mais próximos, evitando assim atrasos e desgastes físicos, e 

consequentemente, aumentando a produtividade dos operários. Ademais, para o investidor, no 

caso o empresário dono da fábrica, as vilas operárias eram um ótimo investimento, pois o 

pagamento do aluguel era descontado direto na folha de pagamento. 

Existiam também vilas operárias particulares, construídas por investidores que tinham 

como objetivo a renda do aluguel das casas, como lembra BONDUKI (1998, p. 41): “Baseada 

na casa uni familiar, a vila operária era o modelo de habitação econômica e higiênica, o ideal 

a ser atingido”. 

Dessa forma, a única solução encontrada pela classe de novos trabalhadores que se 

formou eram habitações precárias, sem infraestrutura de transporte, sem condições mínimas 

de salubridade e distantes da oferta de trabalho.  
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Figura 1 - Contrato de construção para casas de aluguel firmado entre Pio Pacini e Mauro Perrucci. 

Acervo da autora. 
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No Rio de Janeiro, então Distrito Federal, isso se tornava um problema cada vez 

maior. É nessa cidade que aparecem as primeiras ocupações nos morros e que posteriormente 

ficariam conhecidas como favelas.  

Como ressaltado por Nabil Bonduki, a geografia de São Paulo, carente de morros, fez 

com que a população pobre trabalhadora buscasse outras opções para a moradia. “Surgem, 

assim, inúmeras soluções habitacionais, a maior parte das quais buscando economizar terrenos 

e materiais através da geminação e da inexistência de recuos frontais e laterais, cada qual 

destinado a uma capacidade de pagamento do aluguel [...].” (BONDUKI, 1994, p. 713). 

Conforme resumido por Noal e Janczura: 

No Brasil, a crise da habitação, surge no final do século XIX e início do 

século XX, sendo consequência do crescimento da população urbana, 

ocasionado principalmente por três motivos, a saber: abolição da escravidão, 

crise da lavoura cafeeira e pelo processo de industrialização. Com isso, uma 

enorme quantidade de trabalhadores, vindos principalmente desses setores, 

são atraídos para as grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo que 

mais adiante se transformam em grandes centros industriais. Somado a tudo 

isso, nesta época temos, ainda, uma política de atração de migrantes 

europeus que, teoricamente, por já possuírem experiência em indústrias 

europeias poderiam contribuir para o desenvolvimento da industrialização no 

país. (NOAL;JANCZURA, 2011, p. 160). 

1.2. POLÍTICAS HABITACIONAIS NO BRASIL – INÍCIO DO ENFRENTAMENTO 

DO PROBLEMA 

O cenário da produção habitacional começa a mudar em 1937 quando surgem os 

primeiros financiamentos para casa própria, através dos Institutos de Aposentadoria e Pensões 

- IAP
12

. Tais institutos financiavam a aquisição do imóvel ou terreno para os trabalhadores, 

utilizando os fundos para aposentadoria de cada classe de trabalhadores (industriais, 

comerciários, etc.).  Apenas os trabalhadores formais, com carteira assinada, poderiam utilizar 

os financiamentos dos IAPs. A classe menos abastada e os trabalhadores informais 

continuavam sem incentivos e sem a possibilidade de adquirir a casa própria. Os IAPs, por 

sua vez, precisavam rentabilizar e multiplicar seus fundos e a habitação social permitia apenas 

um pequeno retorno de seus investimentos. Dessa forma, as reservas financeiras dos Institutos 

de Aposentadoria e Pensões foram diminuindo significativamente. 

                                                           
12

 Os Institutos de Aposentadoria e Pensões foram criados para auxiliar os trabalhadores em suas 

aposentadorias. Existiam diversos IAPs entre eles: Instituto de Aposentadoria de Pensões dos Marítimos 

(IAPM), dos Bancários (IAPB), dos Comerciários (IAPC), dos Industriários (IAPI). 
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Deve-se ressaltar aqui, a boa qualidade dos projetos e das construções entregues pelos 

IAPs. Muitos dos projetos foram desenvolvidos por arquitetos através de concursos, 

utilizando os princípios do modernismo, como o teto-jardim, pilotis e áreas comunitárias.  

A pressão sofrida pelo governo, através das entidades de classe (sindicatos dos 

trabalhadores) que passaram a se formar, levou a questão da habitação para a esfera federal. O 

governo populista de Getúlio Vargas e seus sucessores não tiveram outra saída a não ser 

propor soluções que atingissem não apenas os trabalhadores inseridos no mercado formal. 

A Lei do inquilinato de 1942, nessa mesma linha de pensamento, congelou o valor dos 

aluguéis e criou a sensação de que o Estado estava finalmente, pensando nos trabalhadores. 

No entanto, a partir desse tipo de política pública a produção rentista deixou de ser vantajosa 

financeiramente. Maricato e Bonduki evidenciam essa problemática: 

Em 1942 foi aprovada uma intervenção radical no mercado imobiliário: a lei 

de congelamento dos aluguéis. Se ela constituiu um alívio em curto prazo 

redundou em desestímulo à oferta de novas moradias, pois deixava de ser 

vantajoso ter imóveis como fonte ou complementação de renda. 

(MARICATO, 1997, p. 36). 

A regulamentação do mercado de aluguéis a partir de 1942, ano em que os 

aluguéis foram congelados, constitui uma das principais causas da 

transformação das formas de provisão habitacional no Brasil e em São 

Paulo, desestimulando a produção rentista e transferindo para o Estado e 

para os próprios trabalhadores o encargo de produzir suas moradias. 

(BONDUKI, 1998, p. 209). 

Para os proprietários rentistas o congelamento dos aluguéis provocou não somente a 

queda dos rendimentos, mas também uma insegurança nesse tipo de investimento 

ocasionando uma baixa na produção de imóveis novos para locação. As diversas leis de 

inquilinato, que se seguiram após 1942, de certo modo restringiram o direito de propriedade. 

Para melhorar a renda proveniente de aluguéis os proprietários despejavam seus inquilinos, o 

que possibilitava um ajuste no valor cobrado na próxima locação. O despejo só era permitido 

para uso próprio do imóvel (uso próprio ou de parentes – ascendentes e descendentes), ou 

para reformar/demolir a edificação para executar obras maiores.  

Apesar de restrito pela legislação os despejos foram se tornando cada vez mais 

frequentes. Estima-se que no Estado de São Paulo, em 25 meses, mais de 45 mil pessoas 
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tenham perdido suas moradias
13

. Despejadas de seus lares, as famílias não conseguiam outra 

moradia perto do trabalho, a um preço acessível, pois se tornavam novos inquilinos. E os 

novos inquilinos, como salientado, acabavam pagando mais caro pelos aluguéis. Essa política 

foi uma maneira de desencorajar o investimento em casas de aluguel, deixando um montante 

financeiro disponível para investimento no crescimento do país, em grande parte na indústria 

brasileira, além de garantir que os salários dos operários não precisassem ser reajustados (pelo 

menos não em função do item habitação). 

Sem muita alternativa a população invadiu, em sua maioria, terrenos públicos sem 

ocupação como várzeas de rios e morros, criando assim assentamentos irregulares e sem a 

menor infraestrutura urbana.  

Bonduki, novamente, ressalta a situação: 

As primeiras favelas de São Paulo e a intensificação do crescimento das 

favelas no Rio de Janeiro ocorrem exatamente nesta conjuntura nos 

primeiros anos da década de 40, ocupando terrenos públicos e abrigando 

famílias despejadas ou migrantes recém-chegados. Em São Paulo, no 

entanto, ao contrário do Rio de Janeiro, as favelas não logram expandir-se 

em larga escala até a década de 70, tanto em decorrência da sua 

estigmatização como pelo fato de que, em São Paulo, a alternativa casa 

própria em loteamentos periféricos tornou-se viável. (BONDUKI, 1994, p. 

729). 

Para os inquilinos o congelamento dos aluguéis fez crescer o sonho da casa própria, 

como garantia de desenvolvimento e de progresso na vida familiar. Sonho esse, buscado até 

hoje e exaltado em propagandas e programas políticos. Contudo, essa ambição não podia ser 

alcançada por todos.  

Os trabalhadores informais, incluindo estrangeiros que morassem no Brasil há pelo 

menos dez anos só ganharam o direito aos financiamentos habitacionais a partir de 1946, com 

a criação da Fundação da Casa Popular (FCP).  

A Fundação da Casa Popular foi criada através da lei n° 9.218 em 1° de Maio de 1946, 

no governo do então Presidente Eurico Dutra (1946-1951). Essa lei foi um marco para a 

                                                           
13

 Estatística do Fórum de São Paulo, entre janeiro de 1945 e janeiro de 1947, encontradas em “Origens da 

habitação social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria” de Nabil 

Bonduki, 1998, p. 257.  
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questão, visto que pela primeira vez favoreciam-se os mais necessitados
14

, incluindo os 

cidadãos das áreas rurais do país. 

Com objetivos muito amplos e abrangentes, com o intuito de promover a produção de 

habitações populares, infraestrutura e saneamento básico e a própria indústria de materiais 

para a construção civil, a Fundação da Casa Popular não conseguiu, entretanto, resultados 

significantes, além de promover a falência de seus fundos. 

No governo militar, através da Lei 4380, de 21 de Agosto de 1964, a Fundação da 

Casa Popular deixa de existir e seus objetivos passam a ser atendidos pelo Sistema Financeiro 

da Habitação (SFH) e pelo Banco Nacional da Habitação (BNH).  O BNH foi criado com o 

escopo não apenas de promover a habitação, mas também incentivar a indústria da construção 

civil. 

Vale o registro de um trecho da mencionada lei: 

Art. 4 Terão prioridade na aplicação dos recursos: 

I – a construção de conjuntos habitacionais destinados à eliminação de 

favelas, mocambos e outras aglomerações em condições sub-humanas de 

habitação; 

II – os projetos municipais ou estaduais que com as ofertas de terrenos já 

urbanizados e dotados dos necessários melhoramentos, permitirem o início 

imediato da construção de habitações; 

III – os projetos de cooperativas e outras formas associativas de construção 

da casa própria; 

IV – os projetos da iniciativa privada que contribuam para a solução de 

problemas habitacionais... (Vetado); 

V- a construção de moradia a população rural. (BRASIL, 1964, p. 1). 

Apesar da exigência legal o BNH não privilegiou as camadas menos necessitadas da 

população, conforme mencionado por Fernandes e Silveira: “[...] do total das unidades 

construídas via BNH, apenas 33, 5% das unidades foram destinadas ao setor popular, sendo 

os impactos do Banco inexpressivos para as camadas mais pobres da população.” (2010, 

p.05). 

Ademais, o BNH financiava não só o mercado privado, mas também repassava 

recursos para as políticas habitacionais estaduais e municipais, como apontam Noal e Jaczura: 

                                                           
14

 Art. 5° Os estatutos fixarão os limites máximos dos valores das moradias de forma a que os benefícios visados 

por êste Decreto-lei favoreçam aos mais necessitados, vedadas obras que não possam ser qualificadas como 

de tipo genuinamente popular. (BRASIL, 1964). 
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O BNH foi concebido como um sistema único e centralizava todas as ações 

do setor, controlando todas as instituições públicas e privadas e norteando a 

política habitacional do país. A verba responsável por manter o BNH e 

financiar os imóveis advinha da arrecadação do FGTS, criado em 1966. Com 

esses recursos, representados pelos depósitos referentes a parcela de 8% do 

salário mensal dos trabalhadores, o governo transformava, 

administrativamente, em capital imobiliário, mediante repasses do BNH aos 

agentes financeiros do setor imobiliário e urbanístico. (NOAL; JANCZURA, 

2011, p. 162). 

Com a crise econômica e a alta inadimplência de seus mutuários, o BNH passa a ter 

problemas com as suas reservas financeiras, que eram geradas em função dos pagamentos dos 

financiamentos promovidos anteriormente e que permitiam um contínuo investimento em 

novos empreendimentos. 

A inadimplência não foi o único problema resultante das políticas do BNH. Os 

empreendimentos financiados pelo órgão geralmente eram longe dos centros urbanos, sem 

infraestrutura adequada e sem planejamento urbano. Muitos desses conjuntos não possuíam 

equipamentos públicos, como escolas, creches, praças e postos de saúde, e a população não se 

identificava com o local, além de criar uma alta criminalidade, como observado por Ermínia 

Maricato: 

Muitos dos conjuntos habitacionais construídos em todo o país trouxeram 

mais problemas para o desenvolvimento urbano do que soluções. A má 

localização na periferia, distante das áreas já urbanizadas, isolando e 

exilando seus moradores, foi mais regra do que exceção. (MARICATO, 

1997, p. 51). 

Em meio a muitas críticas, problemas e a crise econômica, o BNH foi extinto em 

agosto de 1986, passando para a Caixa Econômica Federal as atribuições da habitação, como 

aponta com clareza o texto abaixo: 

A crise econômica iniciada no final dos anos 70 provocou inflação, 

desemprego, queda dos níveis salariais, o que gerou um forte desequilíbrio 

no SFH em decorrência das seguintes alterações nas regras de correção 

monetária, dentre outros fatores. Tal cenário resultou na extinção do BNH, 

pelo Decreto-Lei 2291/86, de novembro de 1986 cujas funções foram 

redistribuídas por vários órgãos do governo. Coube a CAIXA a 

administração do passivo, do ativo, do pessoal e dos bens do BNH, bem 

como a operação do FGTS, assumindo, desde então a condição de maior 

executor das políticas habitacionais do Governo Federal. (CAIXA, 2011, p. 

09). 

Juntamente aos esforços do Governo Federal, os governos estaduais e municipais 

criam órgãos responsáveis pela execução de habitações sociais. 
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A preocupação com a moradia social no Estado de São Paulo iniciou-se em 1967 

quando a então Companhia Estadual de Casas Populares – CECAP -passa a executar 

habitações para a população de baixa renda. Essa empresa, ligada ao Governo do Estado 

através da Secretaria de Habitação, mudou de nome diversas vezes e hoje se encontra com a 

denominação de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 

Paulo
15

 (CDHU).  

A CDHU “tem por finalidade executar programas habitacionais em todo o território do 

Estado, voltados para o atendimento exclusivo da população de baixa renda - atende famílias 

com renda na faixa de 1 a 10 salários mínimos.” (CDHU, 2013), com prioridade às famílias 

com renda de até cinco salários mínimos
16

.  

Segundo balanço feito pela CDHU em março de 2013, desde a sua criação foram 

entregues 555.534 unidades habitacionais
17

 em todo o Estado de São Paulo. Temos na região 

metropolitana de São Paulo (incluindo a Capital) 206.984 moradias
18

 entregues. Atualmente 

existem cerca de 34.000 unidades habitacionais em obras. 

Em São Paulo, na esfera municipal, encontra-se a Companhia Metropolitana da 

Habitação (COHAB), uma sociedade de economia mista, controlada pela Prefeitura de São 

Paulo.  A COHAB de São Paulo nasceu em 1965 a partir da legislação que criou o SFH 

(Sistema Financeiro da Habitação). Assim como o BHN utilizou investimentos provenientes 

do FGTS e do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo).   

As críticas aos empreendimentos da COHAB-SP eram praticamente as mesmas feitas 

aos empreendimentos financiados pelo BNH: 1) os terrenos na periferia, sem nenhuma 

infraestrutura urbana; 2) a má qualidade nas construções; 3) projetos “carimbados” que não 

condiziam com os terrenos e as especificidades do solo. Conforme ressaltado por Constantino 

no trecho abaixo: 

Por muito tempo, prevaleceu na COHAB-SP uma política de aquisição de 

terras em zona rural ou na extrema periferia da zona urbana, em áreas muito 

distantes dos locais de maior oferta de trabalho, áreas não dotadas, à época, 
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 A CECAP – Companhia Estadual de Casas Populares existiu entre os anos de 1949 a 1981 quando passou a se 

chamar CODESPAULO – Companhia de Desenvolvimento de São Paulo. Essa denominação foi válida 

apenas por quatro anos. Em 1984 foi renomeada para CDH – Companhia de Desenvolvimento Habitacional 

do Estado de São Paulo. Em 1989 seu nome foi alterado para CDHU – Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, modo atual como é conhecido o órgão estadual responsável 

pelo desenvolvimento habitacional e urbano no Estado de São Paulo. 
16

 Evolução do salário mínimo brasileiro nos últimos cinco anos: 2010 – R$ 510,00; 2011 – R$ 545,00; 2012 – 

R% 622,00; 2013 – R$ 678,00; 2014 – R$ 724,00. 
17

  Entende-se por Unidade Habitacional casas e apartamentos.  
18

 Dados disponíveis no site da CDHU: http://www.cdhu.sp.gov.br/index.asp>. Acesso em 05/05/2013. 

http://www.cdhu.sp.gov.br/index.asp
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de infraestrutura e de serviços públicos, e muitas com solos frágeis e com 

outras características que apontavam para a necessidade de serem 

preservadas por razões ambientais. (CONSTANTINO, 2007, p. 37). 

No entanto, não se pode minimizar a importância que as unidades habitacionais 

criadas pela COHAB-SP tiveram. Ainda segundo Constantino
19

, foram construídas 134.900 

moradias no período entre 1965 e 2000. E ao contrário do que aconteceu com os 

financiamentos do BNH a grande maioria de moradias foi destinada para a classe mais baixa 

da população (apenas 4.326 unidades foram construídas para a classe média). 

Voltando à extinção do BNH pode-se deixar o registro que: 

A crise do Sistema Financeiro de Habitação e a extinção do BNH criaram 

um hiato em relação à política habitacional no País, com a desarticulação 

progressiva da instância federal, a fragmentação institucional, a perda de 

capacidade decisória e a redução significativa dos recursos disponibilizados 

para investimento na área.” (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004, p.10). 

Somente em 2003, com a criação do Ministério das Cidades, responsável pela Política 

de Desenvolvimento Urbano, e consequentemente pelas políticas habitacionais é que surge 

um novo fôlego para os investimentos na habitação. 

Não é outro o entendimento do Mônica Rossi: 

Na esfera federal a criação do Ministério das Cidades em 2003 do Conselho 

das Cidades em 2004 são divisores de águas, conformando uma visão 

integrada do desenvolvimento urbano ao reunir as áreas de habitação, 

transporte e mobilidade, saneamento ambiental e política urbana. A Lei 

Federal n° 11.124/05 organiza o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social (SNHIS), fomentando a cooperação entre os governos federal, estados 

e municípios. (ROSSI, 2012, p. 14). 

O Sistema Nacional de Habitação Social foi criado em 2005 com o objetivo de 

adquirir, construir, reformar habitações existentes e arrendar unidades habitacionais, urbanizar 

lotes para fins habitacionais, promover a regularização fundiária e urbanística de áreas de 

interesse social, e  implantar infraestrutura e equipamentos urbanos, complementares aos 

programas de habitação de interesse social
20

, através de investimentos mistos entre a União 

(Orçamento Geral da União), e do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), além 

de empréstimos e doações de pessoas físicas e jurídicas.  

                                                           
19

 CONSTANTINO, 2007, p. 23. 
20

 Ministério das Cidades, disponível em: 

http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=93

>. Acesso em 31/05/2013. 

http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=93
http://www.cidades.gov.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=93
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Apesar de o problema habitacional existir desde o final do século XIX, como mostrado 

no início deste Capítulo, a política de habitação social mais agressiva surgiu apenas em 2009, 

através da Lei n° 11.977 de 07 de Julho de 2009. É fato que essa política foi iniciada em meio 

a uma crise financeira iminente e impulsionou a economia, principalmente no mercado da 

construção civil. 

A Lei n° 11.977 além de instituir o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 

21
propõe a regularização fundiária de assentamentos urbanos, e prevê a utilização de 

significativos recursos da União frente aos investimentos anteriores. O PMCMV tem por 

finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades 

habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações 

rurais, para famílias com renda mensal de até R$ 4.650, 00. (BRASIL, 2009, Art. 3°). Seus 

incentivos se dão através de três faixas salariais: 

a) Somatório de renda familiar até R$ 4.650, 00 (dez salários mínimos em 2009);  

b) Somatório de renda familiar até R$ 2.790, 00 (seis salários mínimos em 2009); 

c) Somatório de renda familiar até R$ 1.395, 00 (três salários mínimos em 2009). 

A atualização dos valores de renda familiar está prevista em lei, desde que não 

ultrapasse 10 salários mínimos para a primeira faixa, seis salários mínimos para a segunda e 

três salários mínimos para a terceira. 

Além do investimento vultoso feito pela União os objetivos do Programa Minha Casa 

Minha Vida eram ambiciosos: contratar 2.000.000 (dois milhões) de habitações entre a 

promulgação da lei até o final de 2014, conforme trecho da referida lei: 

Art. 82°-B. O PMCMV, nos termos do art.1° desta Lei, tem como meta 

promover a produção, aquisição, requalificação e reforma de dois milhões de 

unidades habitacionais, a partir de 1° de dezembro de 2010 até 31 de 

dezembro de 2014, das quais, no mínimo, 220.000 (duzentas e vinte mil) 

unidades serão reproduzidas [...] a beneficiários finais com renda de até R$ 

1.395, 00 (mil, trezentos e noventa e cinco reais), respeitados os valores 

consignados nas respectivas leis orçamentárias anuais. (BRASIL, 2009). 

O PMCMV prioriza famílias residentes em áreas de riscos ou insalubres, desabrigadas, 

famílias as quais a mulher é responsável pela renda e também aquelas com integrantes que 
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 O Programa Minha Casa Minha Vida foi criado em Julho de 2009, através da Lei n° 11.977. O programa do 

governo federal em parceria com estados, municípios e entidades privadas (empresas e entidades sem fins 

lucrativos) visa atender a demanda habitacional urbana e rural em todo o território brasileiro. Como parâmetro 

para atendimento foi utilizado o salário mínimo vigente em 2009 de R$ 465,00. A atualização dos valores-

base para os financiamentos não é atrelada ao salário mínimo, que é reajustado todo ano. Atualmente os 

valores das rendas mensais familiares para financiamento urbano são de R$ 1.600,00 a R$5.000,00 e rendas 

anuais para financiamentos rurais de R$ 15.000,00 a 60.000,00.  
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tenham algum tipo de deficiência. No entanto, como observado no Art. 82° da Lei n° 11.977, 

apenas uma pequena parcela é destinada à população mais pobre.  

A gestão dos recursos do Programa Minha Casa Minha Vida continua com a CAIXA, 

que desde a extinção do BNH é responsável pela gestão dos recursos oriundos da União para 

programas habitacionais. A Caixa Econômica Federal repassa os recursos para as instituições 

governamentais (estaduais e municipais) e para a iniciativa privada. A primeira etapa do 

programa visava contratar 1.000.000 de moradias até o final de 2011. 

A Lei n° 11. 977/09 foi pioneira em um aspecto que merece destaque nesta pesquisa. 

Segundo o Art.73° o uso de novas tecnologias construtivas é incentivado pelo governo, mais 

especificamente pelo Ministério das Cidades, através do Programa Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade do Habitat – PBQP-H.  

Art. 73°.  Serão assegurados no PMCMV:  

I – condições de acessibilidade a todas as áreas públicas e de uso comum;  

II – disponibilidade de unidades adaptáveis ao uso por pessoas com 

deficiência, com mobilidade reduzida e idosos, de acordo com a demanda;  

III – condições de sustentabilidade das construções;  

IV – uso de novas tecnologias construtivas. (BRASIL, 2009 grifo do autor). 

No entanto, o PMCMV apesar de incentivar o uso de novas tecnologias e promover a 

questão ambiental das construções habitacionais não propõe em sua legislação um mínimo de 

qualidade da construção nem mesmo de projetos. Dessa forma, continuam sendo construídas 

casas e edifícios habitacionais com baixa qualidade arquitetônica, sem contar o entorno e a 

região que se está inserido o empreendimento, além da baixa qualidade dos materiais 

utilizados, como será visto no item 1.3. 

1.3. HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL – A REALIDADE FINANCEIRA 

A preocupação com projetos para a habitação social com maior qualidade não é nova. 

Como visto no início do Capítulo, existiram no passado construções habitacionais pensadas 

na inserção urbana e na qualidade da unidade autônoma, o que não é encontrado nos dias de 

hoje. A questão levantada aqui é como construir melhor, com mais qualidade na construção e 

nos projetos, com o mesmo ou menor valor gasto? 



 44 

Segundo Granja e Jacomit (2010) as questões que estão envolvidas na análise de 

empreendimentos, seja habitação de interesse social (HIS) ou de alto padrão são: os custos, a 

funcionalidade e a qualidade das edificações. Infelizmente, o que se observa na produção de 

habitações populares é que apenas a redução dos custos da unidade é trabalhada, 

comprometendo a qualidade, em função da má execução, e a funcionalidade, em função dos 

projetos replicados sem nenhum critério em todas as regiões do país. De fato, quando se tem 

um montante determinado para a execução de uma unidade habitacional, quanto menos se 

gastar em cada uma delas, mais unidades habitacionais poderão ser construídas. (GRANJA; 

JACOMIT, 2010. p. 144). 

Esse pensamento é moldado em grande parte pelas políticas habitacionais, citadas no 

item 1.2, seus incentivos e regulamentos financeiros. Os valores atuais dos imóveis novos que 

podem ser adquiridos através do PMCMV determinam o preço máximo para cada região 

brasileira. Nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, o custo 

máximo para um imóvel obter os subsídios do Governo Federal é de R$ 190.000, 00 (cento e 

noventa mil reais).  Em cidades menores, por sua vez, o custo máximo do imóvel habitacional 

cai para R$ 90.000, 00 (noventa mil reais)
22

.  

Ademais, a Lei n° 10.931 de 02 de agosto de 2004 regulamenta os valores dos 

impostos para os empreendimentos imobiliários promovidos pelo governo: 

Art. 4° [...] 

§ 6°- Até 31 de dezembro de 2014, para os projetos de incorporações de 

imóveis residenciais de interesse social cuja construção tinha sido iniciada 

ou contratada a partir de 31 de março de 2009, o percentual correspondente 

do pagamento unificado dos tributos de que trata o caput será equivalente a 

1% (um por cento) da receita mensal. 

§ 7° - Para efeito do dispositivo no § 6°, consideram-se projetos de 

incorporação de imóveis de interesse social os destinados à construção de 

unidades residenciais de valor de até R$ 100.000, 00 (cem mil reais) no 

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, de que trata a Lei n° 11.977 

de julho de 2009. (BRASIL, 2004). 
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 Dados obtidos no site da CAIXA e atualizados em 30 de janeiro de 2014. Disponível em: 

www.caixa.gov.br/habitacao/aquisicao_residencial/novo/carta_cred_fgts/.  

http://www.caixa.gov.br/habitacao/aquisicao_residencial/novo/carta_cred_fgts/
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Ou seja, se a construção possuir um preço para venda menor que R$ 100.000, 00 (cem 

mil reais) e se encaixar dentro do Regime Tributário Especial
23

 fica sujeita a menores 

alíquotas de impostos (COFINS, PIS/PASEP, IRPJ e CSLL), caindo de 4% para 1%.  

O aquecimento do mercado da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) atual, 

entretanto, dificulta o atendimento dos valores praticados pelas políticas habitacionais. Em 

busca do valor estipulado os empreendimentos procuram terrenos com menores preços. O 

resultado são conjuntos habitacionais construídos nas periferias distantes, sem infraestrutura 

adequada e com repetição dos projetos. Ainda, a procura pela diminuição dos custos da 

habitação também influencia a qualidade final das construções entregues, no que se refere aos 

materiais construtivos.  

A multiplicação dos projetos é outro problema encontrado nos conjuntos habitacionais 

brasileiros. É possível observar a mesma tipologia para uma habitação popular em várias 

regiões do país, sem considerar as condições climáticas específicas para cada local. Os 

materiais escolhidos igualmente são replicados, e em função disso, o conforto térmico das 

unidades fica prejudicado. Outro ponto destacado por Ferreira é a monotonia dos conjuntos 

habitacionais construídos e a ausência de identificação do usuário final com a nova moradia: 

Do ponto de vista da unidade habitacional, a repetição infindável de casinhas 

idênticas impede a identificação do morador com sua casa, e elimina a 

alternância entre residências e outros tipos de atividades, comerciais ou 

comunitárias, que quebrariam a monotonia. (FERREIRA, 2012. p. 84). 
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 Regime Tributário Especial – modalidade de tributação para incentivo em determinados setores e atividades. 

O Capítulo I da Lei n° 10.931 especifica os parâmetros Dispõe sobre o patrimônio de afetação de 

incorporações imobiliárias, definindo os valores de 4% para imóveis no Programa Minha Casa Minha Vida 

que custarem de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) e 1% para os que 

custarem menos de R$ 100.000,00 (cem mil reais).  
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Figura 2– Monotonia em conjunto habitacional - Campinas/SP. Fonte: Ferreira, 2012. p. 65. 

 

Além disso, a topografia do terreno muitas vezes é alterada, apenas para receber a 

tipologia habitacional que está pronta e que foi projetada para outro terreno. Adotando essa 

prática os custos envolvidos com os projetos adequados erroneamente são eliminados do 

processo. 

Ainda Ferreira resume bem a situação atual: 

Como se trata de segmento de mercado que não consegue arcar com preços 

demasiadamente altos, a tendência das construtoras será tentar diminuir ao 

máximo os custos da construção. Para isso, há duas saídas: rebaixar a 

qualidade construtiva utilizando materiais mais simples ou investir na 

pesquisa de soluções tecnológicas que permitam racionalizar e acelerar a 

construção. (FERREIRA, 2012. p.86).   

Com isso em mente, soluções industrializadas e pré-fabricadas se apresentam como 

opções plausíveis para o mercado habitacional. As vantagens da inclusão dos sistemas 

industrializados no canteiro de obras são inúmeras, a começar pela redução do custo da 

construção. Segundo Ghoubar: 

Compete a um sistema construtivo industrializado da construção, e 

particularmente destinado à habitação econômica-popular, buscar a redução 

dos custos da construção (no que se refere a aspectos de obra e gestão) 

através de uma escala de produção economicamente adequada a ela, o que 

por sua vez exige uma sustentabilidade no fluxo de obras, por certo prazo de 

tempo, para permitir a amortização dos investimentos e a formação de uma 

mão de obra numerosa e qualificada. (GHOUBAR, 2012. p. 91). 

Assim como destacado por Ghoubar, a industrialização na construção, seja ela em 

componentes ou sistemas construtivos, permite uma escala maior na produção e promove 

agilidade durante a obra, consequentemente diminuindo o custo com a mão de obra, 
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minimizando os atrasos e atendendo mais rapidamente as necessidades dos usuários finais. 

Além disso, a desmobilização de uma equipe em uma determinada obra permite que ela seja 

mobilizada em outra em menor tempo, aumentando assim a lucratividade da construtora.  

O uso de componentes industrializados e pré-fabricados possibilita ainda uma redução 

nas perdas de materiais, logo reduz também os custos com o descarte de entulho na obra. O 

controle da qualidade dos materiais pré-fabricados e industrializados é maior, conforme 

explicado por Granja e Jacomit: 

O processo de montagem de peças pré-fabricadas no canteiro permite maior 

agilidade e maior controle das variáveis em relação à construção 

convencional, em função da fabricação de partes do edifício no ambiente 

controlado de uma fábrica. Dessa forma, estar-se-ia menos exposto aos 

riscos geralmente associados à construção. (GRANJA; JACOMIT, 2010. p. 

159).  

A maior rapidez no canteiro de obras permitida pelo uso de novas soluções 

tecnológicas não é apenas garantida através de sistemas e componentes industrializados, mas 

também pelas ferramentas de gerenciamento como destacado por Kapp: 

[...] as inovações que são efetivamente realizadas são aquelas que aumentam 

a produtividade para aumentar a lucratividade dos empreendimentos e se 

concentra nos aspectos gerenciais. Mesmo inovações tecnológicas só são 

bem-vindas se atendem a essa premissa, direta ou indiretamente. (KAPP, 

2008 apud CERON, 2011. p. 78). 

Dessa forma, os sistemas industrializados possibilitam a minimização dos problemas 

habitacionais no Brasil, como será demonstrado nos Capítulo 2 e 4.  

Vale destacar ainda que o custo da construção está ligado diretamente ao tipo de 

contratação que será adotada em cada empreendimento. Construções executadas no sistema 

de mutirão e autogestão custam menos em função da ausência de gerenciador e comprador 

externo, mas dependem de um envolvimento social muito maior de seus futuros usuários.  

Quando se utilizam sistemas construtivos industrializados é necessário treinamento adequado 

para sua montagem, o que pode dificultar a aceitabilidade do sistema. A falta de 

conhecimento sobre os sistemas construtivos industrializados não só dificulta o seu uso, mas 

também pode se tornar um obstáculo à multiplicação dessas soluções no ambiente brasileiro 

como observado por Kapp: 

[...] um obstáculo importante à difusão do uso dessas alternativas na 

habitação seria a pouca familiaridade de projetistas, construtores e usuários 

com componentes e processos não convencionais e com as suas implicações 
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práticas. Vantagens e desvantagens muitas vezes não chegam nem sequer a 

ser avaliados objetivamente, nem tampouco se sabe quais são as habilidades 

efetivamente necessárias ao seu emprego. (KAPP, 2008 apud CERON, 2011. 

p. 75). 

Em suma, pôde-se observar que os valores disponibilizados pelos programas 

habitacionais através de financiamentos, como o PMCMV, infelizmente promovem uma 

produção com arquitetura, em sua maioria das vezes, pobre e ineficiente às necessidades dos 

usuários.  O problema maior aqui não são apenas os projetos realizados, mas a escolha das 

implantações, a replicação dos projetos padronizados e a má qualidade de materiais. Todos 

esses fatores poderiam ser solucionados com um melhor planejamento e utilização de 

sistemas industrializados, definidos desde as etapas iniciais do projeto.  Essas preocupações 

são pertinentes quando considerados os números do déficit habitacional brasileiro, que hoje 

atinge mais de cinco milhões de unidades como será visto em seguida.  

1.4. DÉFICIT HABITACIONAL E MORADIAS IMPRÓPRIAS 

Para discorrer acerca da necessidade habitacional é preciso, inicialmente, entender 

alguns conceitos utilizados e definidos pelo Governo e por instituições que lidam com o 

problema da habitação.  

Para o Ministério das Cidades, através de análise feita com os dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2008
24

 pela Fundação João Pinheiro, a 

necessidade habitacional do Brasil é dividida em dois conceitos diferentes: o déficit 

habitacional, que considera a necessidade de construir novas habitações, e a inadequação de 

moradias, que influencia diretamente na qualidade de vida de seus moradores. Segundo 

definições da Fundação João Pinheiro: 

O conceito de déficit habitacional utilizado está ligado diretamente às 

deficiências do estoque de moradias. Engloba aquelas sem condições de 

serem habitadas em razão da precariedade das construções ou do desgaste da 

estrutura física. Elas devem ser repostas. Inclui ainda a necessidade de 

incremento do estoque, em função da coabitação familiar forçada (famílias 

que pretendem construir um domicílio unifamiliar), dos moradores de baixa 

renda com dificuldade de pagar aluguel e dos que vivem em casas e 

apartamentos alugados com grande densidade. Inclui-se ainda nessa rubrica 

a moradia em imóveis e locais com fins não residenciais. O déficit 

habitacional pode ser entendido, portanto, como déficit por reposição de 

                                                           
24

 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Déficit Habitacional no Brasil 2008.Brasília: 2011. Esse estudo sobre o 

déficit habitacional brasileiro foi realizado apenas em nove regiões metropolitanas, entre elas: Belém, 

Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Os dados 

compilados pela Fundação João Pinheiro são considerados oficiais pelo Governo Federal. 
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estoque e déficit por incremento de estoque. (FUNDAÇÃO JOÃO 

PINHEIRO, 2011, p. 18). 

No território brasileiro existe uma extensa gama de habitações impróprias que não 

proporcionam condições desejáveis de moradia, o que não implica, contudo, necessidade de 

construção de novas unidades. Como inadequados são classificados os domicílios com 

carência de infraestrutura, adensamento excessivo de moradores (em domicílios próprios), 

problemas de natureza fundiária, cobertura inadequada, sem unidade sanitária domiciliar 

exclusiva ou em alto grau de depreciação.  (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2011. p. 21 e 

22). Obviamente são encontrados outros tipos de problemas e instalações impróprias no 

território brasileiro, mas essas são consideradas as que influenciam negativamente a qualidade 

de vida de seus moradores. 

Para a Fundação João Pinheiro são considerados domicílios carentes de infraestrutura 

os que não possuem rede elétrica, abastecimento de água, rede de esgoto e coleta de lixo. Já o 

adensamento excessivo é caracterizado quando temos mais de três pessoas por dormitório.  

No contexto da pesquisa vamos utilizar os números indicados apenas para o déficit 

habitacional, uma vez que o foco são unidades habitacionais construídas com tecnologias 

inovadoras. Portanto o número de habitações inadequadas, apesar de significativo, não será 

considerado. 

No relatório desenvolvido pela Fundação João Pinheiro o déficit habitacional na 

região sudeste é maior do país (35, 33%), representando 8, 1% dos domicílios permanentes
25

, 

conforme Tabela 1: 

Tabela 1- Déficit Habitacional Brasil. Consolidação de dados. Pnad 2008. Fundação João Pinheiro, 2011, p. 31. 

Regiões Déficit Habitacional 

urbano rural de extensão urbana rural 

Norte 448.072 2.510 107.058 

Nordeste 1.305.628 11.085 641.107 

Centro-Oeste 387.628 2.024 29.612 

Sudeste 1.969.424 10.612 76.888 

Sul 519.080 1.668 61.813 

Subtotal 4.629.832 27.899 916.478 

Total 5.574.209
26

 

                                                           
25

 Consideram-se domicílios permanentes aqueles que estavam habitados no período da Pnad 2008.  
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Analisando ainda a Região Sudeste temos São Paulo com o maior e mais 

representativo déficit habitacional, com 8, 2% dos domicílios permanentes do Estado. Na 

Região Metropolitana de São Paulo
27

 são necessárias 510.326 (quinhentos e dez mil trezentos 

e vinte e seis) novas unidades habitacionais. 

Tabela 2 - Déficit Habitacional Região Sudeste. Consolidação de dados. Pnad 2008. Fundação João Pinheiro, 2011, p. 

31. 

Estados da região 

Sudeste 

Déficit Habitacional 

urbano rural de extensão urbana rural 

Minas Gerais 437.401 - 37.026 

Espírito Santo 77.717 - 7.151 

Rio de Janeiro 420.853 2.929 5.665 

São Paulo 1.033.453 7.683 27.046 

Subtotal 1.969.424 10.612 76.888 

Total 2.056.924 

 

Considerando que o Brasil é um país sabidamente com muita desigualdade social, é 

possível afirmar que em São Paulo temos praticamente todo o déficit habitacional acumulado 

na população com renda familiar até seis salários mínimos (aqui incluindo o percentual de 

famílias sem renda, faixa inserida a partir de 2008 pela Fundação João Pinheiro), 

representando 97, 6% do déficit habitacional. 

Outro aspecto que merece destaque na análise feita pela mesma fundação é a 

existência de diversos imóveis vazios nos grandes centros urbanos, conforme citação abaixo: 

Um fator que se destaca a cada nova atualização do estudo sobre o déficit 

habitacional é o grande montante de domicílios vagos. A aparente 

contradição entre um déficit de moradias ao lado de um enorme número de 

imóveis vagos  

é sempre uma fonte de questionamento. (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 

2011, p. 42). 

                                                                                                                                                                                     
26

 Vale destacar que em último levantamento do PNAD 2012 e consolidado pelo Instituto de Pesquisa Aplica 

(IPEA) o déficit habitacional brasileiro passou para 5.244.525 unidades. Os números apresentados pelos dois 

órgãos (FJP e IPEA) divergem entre os mesmos períodos. Para o trabalho foram considerados os números 

apresentados pela Fundação João Pinheiro.  
27

 A Região Metropolitana de São Paulo é formada pelos municípios de: Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, 

Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, 

Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapevi, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, 

Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, 

Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, 

São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.  
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No Brasil encontra-se um número enorme de unidades habitacionais vazias 

(domicílios vagos)
28

, que inclusive ultrapassam a necessidade de novas moradias. Entretanto, 

pode se dizer que possivelmente esses imóveis não sejam adequados às necessidades da 

população, incluindo os valores de aluguéis e encargos, uma vez que o ônus excessivo com 

aluguel (acima de 30% do valor da renda bruta familiar
29

) é um dos parâmetros para a 

definição do déficit habitacional.  

No Brasil existem mais de 7.000.000 de domicílios vagos. No Estado de São Paulo 

esse número é de 1.337.836 unidades. Só na Região Metropolitana de São Paulo encontram-se 

640.626 domicílios vagos. Resumindo na Tabela 3: 

Tabela 3 - Déficit Habitacional x Domicílios Vagos. Consolidação de dados Pnad 2008.  

Fundação João Pinheiro, 2011, p. 31 e 44. 

 Déficit Habitacional Domicílios Vagos 

Sudeste 2.056.924 3.078.854 

São Paulo (Estado) 1.068.182 1.337.836 

RMSP 510.326 640.626 

 

Outro conceito que merece análise e é apresentado abaixo é o de demanda 

habitacional:  

O déficit habitacional, pelo conceito etimológico, é a falta física da unidade 

habitacional (casa, apartamento, etc.) no estoque de habitações de mercado. 

A demanda habitacional é a necessidade, por parte de uma população, do 

‘bem habitação’, considerando as características intrínsecas e extrínsecas do 

imóvel, além das características socioeconômicas da população. (CAIXA, 

2012, p. 21). 

Segundo publicação da Caixa Econômica Federal, a demanda habitacional é um 

conceito que representa a necessidade dos indivíduos residirem em local adequado, sob o 

aspecto demográfico das relações sociais e econômicas da população com o meio urbano. 

(2012, p. 22). Esse conceito é mais amplo em relação aos conceitos estipulados pela Fundação 

João Pinheiro, pois incluem aqui não somente a unidade habitacional, mas também todas as 

relações que seus moradores possuem com o ambiente ao redor. 

                                                           
28

 Consideram-se domicílios vagos são aqueles que estavam desocupados no período da pesquisa, enquanto 

unidades fechadas são aquelas nas quais não existiam moradores no período da coleta da pesquisa. 
29

 Parâmetro estabelecido pelo BNH e utilizado pela Caixa Econômica Federal. 
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Como gestor dos fundos para investimentos em habitação, a CAIXA criou um método 

de cálculo para estimar a demanda habitacional brasileira, facilitando assim o entendimento e 

o planejamento de novas políticas habitacionais.  

Esse cálculo, chamado Demanda Habitacional Total, é dividido em dois: 

 Demanda Habitacional Demográfica (DHDE)– que considera o crescimento da 

população, novas formações familiares, entre outros fatores e representa a 

possibilidade de novos domicílios; 

 Demanda Habitacional Domiciliar (DHDO) – considera o número de domicílios 

inadequados. 

Assim como mostrado a partir do levantamento realizado pela Fundação João 

Pinheiro, será considerado, para o estudo, apenas o número da Demanda Habitacional 

Demográfica. 

Para a Caixa Econômica Federal, a DHDE em 2009 estimou que o Brasil necessitasse 

de 6.978.415 unidades habitacionais novas. Percebe-se que o número levantado é 

significativamente maior que o número do déficit habitacional que era de 5.574.209 em 2008. 

No Estado de São Paulo, a DHDE representa 1.567.697 unidades habitacionais. Isso 

representa 12, 02% dos domicílios do Estado
30

.  

Pode se afirmar, portanto, que o conceito de déficit habitacional é um retrato das 

necessidades no momento atual, do presente, enquanto a demanda habitacional trata as 

necessidades futuras de moradias da população brasileira e que incluem a intenção de 

formação de novas moradias, que considera diversos fatores, conforme demonstrado abaixo: 

[...] o crescimento da Demanda Habitacional é influenciado por fatores 

demográficos. A concentração populacional nos grandes centros urbanos,  

a redução do número de integrantes das famílias e o envelhecimento da 

população são fenômenos que têm ampliado a necessidade de moradias. 

(CAIXA, 2012, p. 81). 

Como demonstrado nos levantamentos da CAIXA, da Fundação João Pinheiro e por 

Ermínia Maricato em seu livro “Habitação e Cidade”, a necessidade de moradia não é apenas 

a necessidade da unidade habitacional:  

Tanto as autoridades governamentais ligadas à política de habitação quanto 

os representantes do capital imobiliário referem-se frequentemente à questão 

da habitação em termos numéricos de déficits ou projeções de unidades 

                                                           
30

 Caixa Econômica Federal, Brasília, 2012, p. 39. 
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isoladas a serem construídas. Essa forma simplista de tratar o tema ignora 

que a habitação urbana vai além dos números e das unidades. Ela deve estar 

conectada às redes de infraestrutura (água, esgoto, energia elétrica, 

drenagem pluvial, pavimentação) e ter o apoio dos serviços urbanos 

(transporte coletivo, coleta e lixo, educação, saúde, abastecimento, etc.). 

(MARICATO, 1997, p. 42 e 43). 

No entanto, como o foco da pesquisa é a análise de sistemas construtivos inovadores, 

facilitadores no processo de planejamento e agilidade na execução de habitação, como forma 

de minimizar os números aqui apresentados, a pesquisa tratará apenas da unidade habitacional 

isolada. Com isso em mente, os sistemas construtivos industrializados merecem destaque, 

como será apresentado no Capítulo 2. 

A industrialização da construção civil caminha a passos lentos se compararmos com 

outros mercados, atrasando assim a evolução da AEC. No subCapítulo 1.5 as relações entre 

industrialização e construção civil serão tratadas mais detalhadamente. 

1.5. A INDUSTRIALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO HABITACIONAL 

1.5.1. Revolução Industrial e a construção civil 

A Revolução Industrial
31

 iniciada na Europa no século XVIII proporcionou alterações 

significativas na economia e na sociedade. A mudança nos processos produtivos, que 

deixaram de ser manuais e artesanais, possibilitou um avanço tecnológico em grande parte 

dos processos produtivos.  

A introdução de conceitos como racionalização e otimização foi buscada em diversos 

mercados e setores, como uma maneira de aumentar o lucro obtido com a venda das 

mercadorias e a sua produtividade, conforme ressaltado por Moura: 

A industrialização do processo produtivo em qualquer setor industrial 

depende, como vimos, da produção em massa de mercadorias numa escala 

capaz de justificar os investimentos na organização do trabalho e 

intensificação de sua produtividade. (MOURA, 2011, p.. 74). 

                                                           
31

 “Revolução Industrial foi a transição para novos processos de manufatura no período entre 1760 a algum 

momento entre 1820 e 1840. Esta transformação incluiu a transição de métodos de produção artesanais para a 

produção por máquinas, a fabricação de novos produtos químicos e de processos de produção de ferro, maior 

eficiência da energia da água, o uso crescente da energia a vapor e o desenvolvimento das máquinas-

ferramentas, além da substituição da madeira e de outros biocombustíveis pelo carvão. A revolução teve 

início no Reino Unido e em poucas décadas se espalhou na Europa Ocidental e nos Estados Unidos da 

América” (Wikipedia) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Manufatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artesanato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roda_de_%C3%A1gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_a_vapor
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_ferramenta
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_ferramenta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biocombust%C3%ADvel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carv%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_Ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Inicialmente, como ressaltado por Paulo Bruna sobre a construção civil, a contribuição 

da indústria nesse primeiro período foi de simples substituição de materiais não implicando 

modificações substanciais na arte e na técnica de construir (BRUNA, 1976, p. 35). 

O ferro e o vidro foram os primeiros materiais resultantes da revolução Industrial que 

passaram a ser utilizados em edificações e construções, substituindo materiais anteriormente 

utilizados. A industrialização desses materiais possibilitou a exportação de produtos feitos em 

ferro e vidro para todo o mundo. Possibilitou não só a exportação dos produtos, mas de 

construções inteiras para os países novos que não dispunham de estrutura industrial capaz de 

produzi-las. 

Paulo Bruna, ainda, ressalta: 

A importação era completa, pois dos porões dos navios saíam não somente 

as estruturas, mas também os vedos e coberturas, frequentemente também  

as escada, peitoris e demais peças de acabamento, e a montagem era feita 

conforme as instruções e desenhos que as acompanhavam. (BRUNA, 1976,  

p. 39). 

Os projetos e a produção de todas as peças e componentes de pontes, de estações 

ferroviárias, de ferrovias e de outras edificações de grande porte, eram realizados nos países 

europeus e trazidas por navios para os países menos desenvolvidos. 

No Brasil e em especial no Estado de São Paulo é possível encontrar ainda hoje 

construções que foram concebidas dessa maneira. A Estação da Luz construída pela São 

Paulo Railway Company é um exemplo claro dessa prática.  A escolha por esse modelo de 

construção se deu através de um catálogo, e as suas peças, em ferro fundido, foram 

importadas para o Brasil. Na Figura 3 pode-se observar a estação no ano de 1900.  
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Figura 3 - Fotografia da Estação da Luz em 1900. Fonte: Guilherme Gaensly. 

 

Segundo Rosa, a utilização das técnicas industriais como um objetivo explícito de 

aplicá-las a construção civil tem suas primeiras manifestações nas construções do ‘Balloon 

Frame’ em Chicago, nas primeiras décadas do século XX. (2006, p. 33). Essa construção tinha 

por base a utilização de seções maciças de madeira formando quadros, que por sua vez eram 

fechados com placas e tábuas também em madeira, conforme explicitado por Benevolo: 

Trata-se de uma estrutura em que não existe a costumeira hierarquia de 

elementos principais e secundários, ligados através de encaixes, mas onde 

numerosas tiras finas de dimensões uniformes são colocadas em distâncias 

modulares e unidas por simples rebites; as aberturas, portas e janelas, são 

necessariamente múltiplos do módulo fundamental; um estrado de tábuas 

diagonais garante a indeformabilidade da estrutura, enquanto um segundo 

estrado de tábuas dispostas como telhas defende o edifício das intempéries. 

(BENEVOLO, 2006, p. 233). 

As construções em Light Wood Framing, como ficaram conhecidas posteriormente, 

proporcionaram uma maior rapidez na construção de habitações e até mesmo cidades inteiras 

no oeste americano, possibilitando assim a conquista daquele território. As peças eram 

transportadas pelas ferrovias e em função disso poderiam ser enviadas para todo o território 

americano. 
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No entanto, a madeira não era um elemento abundante em todos os lugares e a busca 

por outras soluções industrializadas passa a ser necessária, seja na produção privada e até 

mesmo na produção estadual. 

Paralelamente às ações do governo e do mercado privado, arquitetos e engenheiros 

começam a discutir uma melhor habitação, que agregasse os princípios da industrialização, 

como racionalização, normalização, modulação e pré-fabricação.  

Le Corbusier, sobre o assunto, ressalta: 

A noção de “rendimento”, introduzida como axioma na vida moderna, não 

implica, com efeito, o máximo proveito comercial, mas uma produção 

suficiente para satisfazer completamente as exigências humanas. O 

verdadeiro rendimento será fruto de uma racionalização e de uma 

normalização, aplicadas elasticamente tanto aos projetos arquitetônicos, 

quanto aos métodos industriais. É urgente que a arquitetura, ao invés de 

fazer um apelo quase exclusivo a um artesanato enfraquecido, sirva-se 

também dos imensos recursos da técnica industrial, mesmo que essa decisão 

deva conduzir a resultados um tanto diferentes daqueles que fizeram a glória 

das épocas passadas. (LE CORBUSIER, 1928apud BENEVOLO, 2006, p. 

474). 

Outros avanços tecnológicos também começam a ser utilizados. Edifícios cada vez 

mais altos são possíveis a partir de inovações técnicas como o elevador e a utilização de ferro 

em suas estruturas. 

Todos esses anseios apareciam em um momento particular, com a necessidade de 

reconstrução de grande parte da Europa, que havia sido destruída após as duas guerras 

mundiais. A demanda habitacional, que já era um problema antes desses eventos, tornou-se 

um problema com maiores proporções, e infelizmente não contava com o apoio da indústria 

da construção civil, que se encontrava desestruturada. 

Na Europa muitas ações em relação a uma melhor racionalização da construção civil e 

em principalmente em relação à produção habitacional foram realizadas. No entanto, o 

objetivo desse trabalho não é analisar as soluções dadas naquele continente. Desse modo, não 

serão avaliada aqui tais soluções.  

No Brasil, assim como no restante do mundo, a construção civil foi um dos últimos 

setores a fazer uso da tecnologia e dos avanços que a industrialização possibilitou. Vale 

destacar que:  

A caracterização da indústria da construção civil como tradicional e 

conservadora no Brasil se dá principalmente pelo fato de que até o final da 

década de 70 ela teve grandes investimentos financiados pelo Estado, que 
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não possuía nenhum programa de qualidade para o setor, fazendo com que 

muitas companhias não procurassem inovações. (NASCIMENTO; 

SANTOS, 2003, p. 70). 

Além disso, a utilização de mão de obra barata e sem qualificação sempre funcionou 

como uma válvula reguladora para o desemprego do país, segundo Moura, era iniciativa do 

BNH privilegiar a manutenção de processos construtivos tradicionais que envolvessem 

utilização extensiva de mão de obra (2011, p. 78), alavancando a economia e diminuindo o 

desemprego. 

De fato, algumas tecnologias consideradas inovadoras foram implantadas na 

construção de habitações durante as décadas de 70 e 80, como a alvenaria estrutural de blocos 

de concreto e as paredes de concreto moldadas in loco com formas deslizantes, ambas as 

tecnologias importadas, mas que ainda mantinham as características artesanais no canteiro de 

obras. Moura e Maricato destacam: 

A inserção de processos construtivos industrializados, com uso de tecnologia 

e mecanização, num processo construtivo baseado numa lógica produtiva 

tradicional, acostumada ao uso extensivo de mão de obra com baixo nível de 

organização gerencial do trabalho, impossibilitou a incorporação adequada 

destes novos processos nos conhecimentos produtivos nacionais. (MOURA, 

2011, p. 80). 

Como em qualquer manufatura, no canteiro, o trabalho que guarda aspectos 

artesanais vem combinado a uma divisão entre equipes e trabalhadores. Na 

indústria da construção, entretanto, a separação, a fragmentação, entre as 

equipes é exacerbada, ferindo a própria eficácia do processo de trabalho. As 

equipes se sucedem destruindo parte do trabalho da anterior. (MARICATO, 

1984, p. 44). 

O processo de construção convencional (alvenaria) e até mesmo aqueles citados 

previamente mantêm as etapas citadas por Maricato. A equipe elétrica, por exemplo, para 

executar o seu serviço deve destruir parte das alvenarias já executadas. Esse tipo de interface 

entre as equipes no canteiro de obras resulta em um tempo maior de execução da obra, 

diminuindo a eficácia e a produtividade da construção civil. 

De fato, quanto maior a eficácia de uma equipe, menor o tempo de execução de uma 

obra. Assim, pode-se diminuir o custo com a mão de obra e a estrutura de canteiro e 

consequentemente baratear o custo da habitação. 

É nesse cenário que as técnicas construtivas industrializadas, que possibilitam um 

melhor rendimento (aquele mesmo citado por Le Corbusier) e um resultado mais rápido, se 

inserem na produção habitacional no Brasil.  
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1.5.2. A industrialização e as inovações técnicas na construção civil 

É possível afirmar que a Industrialização atuou apenas na cadeia produtiva de seus 

componentes, materiais e elementos e não no modo de se construir. O tijolo passou somente a 

ser fabricado de maneira diferente, assim como o cimento, o vidro e o ferro. A indústria da 

construção civil demorou a entender e tratar o edifício como um produto. Fato adverso 

ocorreu com a indústria automobilística e aeronáutica.  

Esses dois setores foram desenvolvidos baseados em princípios como racionalização e 

a otimização máxima da estrutura da indústria para uma maior produtividade. Eles não 

somente utilizaram tais princípios, como foram se modernizando e criando novas tecnologias.  

Em função da complexidade de seus projetos e produtos a indústria desses dois setores 

passou a desenvolver novas tecnologias, como máquinas e programas específicos para as suas 

necessidades, e que posteriormente passaram a ser utilizados pela construção civil. Tais 

tecnologias serão analisadas no Capítulo 3. 

1.6. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROBLEMA HABITACIONAL BRASILEIRO 

Como pôde ser observado, o problema habitacional brasileiro existe desde o final do 

século XIX. Atualmente o déficit habitacional e a demanda habitacional possuem números 

expressivos, e solicitam solução rápida. A falta de industrialização nas etapas principais da 

construção civil dificulta o atendimento às necessidades por moradia no território brasileiro. 

Os componente e sistemas industrializados ou pré-fabricados se apresentam como 

auxiliadores da construção civil, minimizando assim o tempo despendido em cada 

empreendimento.  

No entanto, o emprego da industrialização impõe mudanças drásticas nos processos do 

mercado da AEC, desde as etapas projetivas até a execução das obras, como será visto no 

Capítulo 2. 
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2. SISTEMAS CONSTRUTIVOS INDUSTRIALIZADOS 

Como visto no Capítulo anterior, a indústria da construção civil possui características 

particulares quando comparados com outras indústrias. O caráter artesanal presente na 

construção é um dos fatores que dificultam a pulverização de técnicas construtivas 

industrializadas. 

Atualmente o Brasil apresenta uma necessidade significativa de moradias, fato 

agravado pela pouca mão de obra qualificada para o mercado da construção e por sistemas 

construtivos vigentes, em sua grande maioria, arcaicos. 

De fato, existem alguns sistemas construtivos industrializados que possibilitariam uma 

maior velocidade nas construções. No entanto, parte desses sistemas ainda não possui 

normatização que permitam e impulsionem o seu uso mais acentuado. 

Para a definição inicial do sistema industrializado analisado e aprofundado utilizou-se 

como base as Diretrizes SINAT, do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do 

Habitat (PBQP-H), disponíveis no início da pesquisa
32

. 

Como já citado anteriormente o SINAT tem como objetivo principal avaliar novos 

produtos nos processos de construção que ainda não possuam normas técnicas prescritivas 

nacionais. Através de Instituições Técnicas Avaliadoras (ITA), que são terceirizadas, os 

produtos considerados inovadores são analisados e se aprovados geram um Documento de 

Avaliação Técnica (DATec), que utiliza como base para a análise as Diretrizes já 

desenvolvidas pelo SINAT.  

Inicialmente foram identificados alguns desses sistemas, com o intuito de formar um 

cenário da construção civil industrializada no país. As premissas para esse levantamento 

foram: 

 Parte do sistema construtivo deveria ser industrializada; 

 O sistema deveria ser considerado inovador
33

; 

                                                           
32

 Atualmente foram disponibilizadas diversas Diretrizes Sinat no site do Ministério das Cidades, mas no 

momento da pesquisa existiam apenas 5 (cinco) - DIRETRIZ SINAT Nº 001 - Diretriz para Avaliação 

Técnica de sistemas construtivos em paredes de concreto armado moldadas no local; DIRETRIZ SINAT 

 Nº 002 - Sistemas construtivos integrados por painéis estruturais pré-moldados, para emprego em casas 

térreas, sobrados e edifícios habitacionais de múltiplos pavimentos; DIRETRIZ SINAT Nº 003- 

 Sistemas construtivos estruturados em perfis leves de aço conformados a frio, com fechamentos em chapas 

delgadas (Sistemas leves tipo “Light Steel Framing”); DIRETRIZ SINAT Nº 004 - Sistemas construtivos 

formados por paredes estruturais constituídas de painéis de PVC preenchidos com concreto (Sistemas de 

paredes com formas de PVC incorporadas); DIRETRIZ SINAT Nº 005- 

 Sistemas construtivos estruturados em peças de madeira maciça serrada, com fechamentos em chapas 

delgadas (Sistemas leves tipo “Light Wood Framing”). 

1.  
2.  
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 Rapidez no canteiro de obras; 

 Diminuição da diversidade dos materiais empregados em obra; 

 Baixa geração de resíduos no canteiro
34

; 

 Fornecedores e montadores disponíveis no país. 

A partir dessas definições e da disponibilidade de diretrizes do SINAT os sistemas 

construtivos levantados foram: 

 Light Steel Framing – Sistema estrutural em perfis metálicos com fechamento em 

placas delgadas.  

 Concreto-PVC – Sistema de paredes em concreto com formas de PVC 

incorporadas. 

O contato com a empresa que domina a patente do sistema construtivo em paredes em 

concreto com formas de PVC incorporadas no Brasil foi tentado por diversas vezes, sem 

sucesso. Dessa forma, por ser a única fonte de informações confiáveis e a ausência de 

colaboração da empresa, resolveu-se retirar o sistema da pesquisa. 

Sendo assim, o sistema construtivo inovador que foi estudado é o Light Steel Framing.  

Vale destacar que o levantamento realizado do sistema construtivo Light Steel 

Framing não tem a pretensão, nem mesmo as informações técnicas suficientes para servir 

como manual ou guia técnico do sistema e de seus materiais. A apresentação do sistema é 

apenas resultado do levantamento realizado. 

2.1. LIGHT STEEL FRAMING 

O sistema Light Steel Framing
35

 (LSF), também conhecido por Light Gauge
36

 Steel 

Framing é uma evolução do Light Wood Framing
37

 (LWF), sistema construtivo autoportante 

em madeira utilizado principalmente na América do Norte (Canadá e Estados Unidos). Esse 

sistema construtivo com montantes em madeira e fechamento em placas delgadas também em 

madeira apareceu pela primeira vez na primeira metade do século XIX. Naquele momento a 

necessidade de expansão das cidades e a rapidez desejada proporcionaram o cenário perfeito 

para a difusão do sistema LWF (SANTIAGO; FREITAS; CASTRO, 2012). 

                                                                                                                                                                                     
33

  Considera-se inovador aquele que não possui normas técnicas prescritivas nacionais aplicáveis. 
34

 Em determinadas condições específicas como, por exemplo, o uso de perfis personalizados 
35

 Light Steel Framing pode ser traduzido como “estrutura leve em aço”. 
36

 Gauge é uma unidade de medida- 1mm  = 18ga. 
37

 Light Wood Framing pode ser traduzido como “estrutura leve em madeira”. 
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A construção em madeira, amplamente utilizada ainda hoje na América do Norte, 

entretanto é caracterizada pela sua fácil combustão. Em 1871, em Chicago, ocorreu um 

grande incêndio que consumiu boa parte da cidade, que era construída praticamente toda em 

madeira. Além desse acontecimento merecem destaques os incêndios causados pelo sismo de 

São Francisco em 1906, que deixaram mais de 250 mil desabrigados.  

Em 1933 foi lançado na Feira Mundial de Chicago o protótipo para uma residência em 

LSF. Sua invenção, entretanto, não pode ser atribuída a apenas uma pessoa, mas sim aos 

interesses comunitários de encontrar uma solução que diminuísse o uso da madeira nas 

edificações, minimizando assim o risco de incêndios (SANTIAGO; FREITAS; CASTRO, 

2012). 

A concepção estrutural era a mesma do sistema com madeira, sendo essa substituída 

por perfis formados a frio de aço galvanizado conforme explicado por Santiago, Freitas e 

Castro e que pode ser observado na Figura 4. 

Processo pelo qual compõe-se um esqueleto estrutural em aço formado por 

diversos elementos individuais ligados entre si, passando estes a funcionar 

em conjunto para resistir às cargas que solicitam a edificação e dando forma 

à mesma. (SANTIAGO; FREITAS; CASTRO, 2012, p.12). 

No entanto, apesar do protótipo ter sido construído no início do século XX somente na 

última década desse mesmo século é que o sistema Light Steel Framing ganhou espaço entre 

as construções americanas. O impulso para a utilização do sistema se deu em função dos 

grandes desastres que ocorreram naquele continente, como a passagem do furacão Andrew 

(agosto de 1992) pela costa leste americana e o terremoto de Northridge (janeiro de 1994), 

próximo a Los Angeles.  Segundo Jardim e Campos (2014) a maioria das residências em 

Light Wood Framing não resistiu aos impactos dos eventos naturais, e consequentemente as 

empresas de seguros passaram a incentivar o uso das construções em Light Steel Framing, 

que possuíam uma resistência maior aos sismos e furacões
38

. 

Assim como o Light Wood Framing, o LSF é considerado um sistema construtivo seco 

pois permite a minimização do uso da água na montagem do sistema. A água empregada em 

uma obra em sistemas construtivos seco é limitada à fundação da edificação e ao 

assentamento de revestimentos cerâmicos. 

 

                                                           
38

“Light Steel Framing”: Uma Aposta Do Setor Siderúrgico No Desenvolvimento Tecnológico Da Construção 

Civil. Disponível em: http://www.cbca-iabr.org.br/upfiles/downloads/apresent/SteelFramingCBCA.pdf. 
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Figura 4 - Desenho esquemático de uma residência em Light Steel Framing. Fonte: SANTIAGO; FREITAS e 

CASTRO, p. 14 – Rio de Janeiro, 2012. 

 

O sistema LSF é formado por perfis de aço revestidos por uma camada de zinco ou 

liga de alumínio-zinco, e é conhecido também como aço galvanizado. A camada mínima de 

revestimento para proteção do aço é definida pela NBR 15253:2005, e varia de 150 a 180g/m² 

para perfis estruturais e 100g/m² para perfis não estruturais. No entanto, pela diretriz SINAT é 

necessária uma camada maior de revestimento para os perfis metálicos. Seguindo essa diretriz 

encontram-se na Tabela 4 os tipos de revestimentos para perfis em aço galvanizado: 
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Tabela 4 - Revestimento para perfis metálicos - adaptado de Diretriz Sinat n° 03. 

Proteção contra 

corrosão / Tipo e 

espessura do 

revestimento 

  Perfis estruturais 

Tipo do revestimento Massa mínima de 

revestimento (g/m²) 

Nomenclatura 

Zincado por imersão a quente 275(1)                               

350(2) 

Z275 e Z350 

Ligas de alumínio-zinco por imersão a 

quente ou outros revestimentos 

equivalentes 

150(1) AZ150 

(1) – espessura mínima para atmosferas rurais e urbanas 

(2) – espessura mínima para atmosferas marinhas (distantes até 2.000m da orla marítima) 

 

Para ambientes industriais, industriais e marinhos ao mesmo tempo e ambientes com 

elevada agressividade, a Diretriz SINAT n°03, bem como as DATecs
39

 disponíveis do sistema 

Light Steel Framing não recomendam o uso com os revestimentos especificados na Tabela 4.  

É possível encontrar perfis com espessuras entre 0,80 a 3,00mm, mas os mais 

utilizados são os fabricados a partir de bobinas com chapas de 0,80; 0,95 e 1,25mm. Esses 

perfis são fabricados geralmente em dois tipos: “U” para guias e “Ue” (enrijecido) para 

montantes, conforme desenho da Tabela 5  retirado da NBR 15253:2005: 

Tabela 5 - Tipos de perfis de aço formados a frio utilizados no Sistema Light Steel Framing - NBR 6355:2012. 

Seção Transversal  Designação NBR 6355:2012 Utilização 

 

 

 

U simples Guia                           

 Ripa                      

 Bloqueador                   

Sanefa 

Bloqueador  

 

 

 

 

U enrijecido 

 

Enrijecedor de alma  

Montante                 

 Verga                          

Viga 

bw – altura do perfil bf – mesa do perfil tn – espessura do perfil D – enrijecedor de alma 

 

                                                           
39

 DATec – Documento de avaliação técnica do SINAT. 
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Os perfis para o LSF podem ser encontrados com alturas nas dimensões 90mm, 

140mm e 200mm comercialmente. No entanto, existem empresas que fabricam seções 

maiores, chegando a 350mm (distância bw da tabela 5). Os perfis para LSF são nomeados em 

função da altura de sua alma: M90 (montante 90mm), M140 (montante 140mm), M200 

(montante 200mm), G90 (guia 92mm), G140 (guia 142mm) e G200 (guias 202mm). 

Além dos perfis com as seções demonstradas anteriormente é possível encontrar 

outros elementos com seções diferenciadas, como por exemplo, o cartola e as cantoneiras, que 

possuem uma utilização menor.  Na Tabela 6, segue desenhos e possíveis utilizações para os 

demais perfis: 

Tabela 6 - Tipos de perfis de aço formados a frio complementares no Sistema Light Steel Framing - NBR 6355:2012. 

Seção Transversal Série NBR 6355:2012 Utilização 

 

 

 

Cartola Ripa 

 

 

 

Cantoneira de abas iguais Cantoneira 

 

Outras peças auxiliam o contraventamento da estrutura, como a Chapa de Gousset, 

fitas e bloqueadores, além das placas de OSB estrutural, utilizadas na parte externa da 

estrutura. 

Esse sistema construtivo foi amplamente utilizado no Japão após a Segunda Guerra 

Mundial, quando houve a necessidade de reconstruir quatro milhões de casas que foram 

destruídas pelos bombardeios e consequentemente pelos incêndios que os seguiram. A 

agilidade na obra proporcionou que o sistema fosse cada vez mais implantado nos EUA e 

Canadá. Estudos realizados em 1998 no Texas demonstraram que, na década de 1990, 25% 
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das novas habitações norte-americanas haviam sido executadas com o sistema Light Steel 

Framing
40

. 

Nessa mesma década, 1990, a tecnologia chegou ao continente sul-americano. No 

Chile estudos
41

 mostram que, em 2009, 35% das habitações construídas foram executadas em 

LSF. Esse alto índice é devido à grande resistência do sistema aos abalos sísmicos como já 

explicado anteriormente. No Chile esse tipo de construção é também conhecido como 

“construcción energitérmica assísmica
42

”.  

Aqui no Brasil, o sistema foi trazido pela iniciativa privada a princípio para 

edificações residenciais de alto padrão, mas atualmente já é possível encontrar empresas que 

incentivam a construção de suas edificações com este método construtivo. A franquia de 

hambúrgueres Mc Donald’s e a Ipiranga Produtos de Petróleo, que atua no varejo de 

combustíveis, promovem a execução de obras com esse sistema construtivo como forma de 

minimizar o tempo de obra e acelerar a maturação dos pontos de venda, além dos aspectos 

ambientais, que são apresentados no item 2.6. 

No nicho de habitação popular é possível encontrar alguns conjuntos habitacionais 

construídos pela CDHU, como o conjunto do Programa Vila Dignidade, em Avaré/SP. Esse 

programa tem como objetivo a construção de pequenas vilas. Destinada à terceira idade, 

possui uma área de vivência, com cozinha comunitária, o que torna possível a diminuição na 

área construída individual, atendendo assim um maior número de cidadãos.  

Outros conjuntos habitacionais foram e estão sendo construídos no Paraná e no Rio 

Grande do Sul, como pode ser observado na Figura 5: 

 
Figura 5 - Casas populares em Ponta Grossa (PR). Fonte: CBCA. Disponível em: <http://www.cbca-

acobrasil.org.br/noticias-ler.php?cod=5643>. Acesso em: 02 jan. 2014. 

                                                           
40

 Estudo realizado pelo Departament of construction science of A&M University pelo B. W. Bateman, citado 

em “Steel Framing”: Arquitetura de Arlene Freitas, p. 13, 2006. 
41

 Dado retirado de CBCA: http://www.cbca-acobrasil.org.br/noticias-

ler.php?cod=5052&orig=revistaAA&codOrig=90552. 
42

 Construção Energitérmica Assísmica. 
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A Caixa Econômica Federal, por sua vez, também incentiva o uso do sistema no país. 

Em 2003, a CAIXA lançou diretrizes para o sistema através da publicação “Sistema 

construtivo utilizando perfis estruturais formados a frio de aço revestido (Steel Framing) – 

requisitos e condições mínimos para financiamento pela CAIXA”. Nessa publicação a 

CAIXA traz os parâmetros para o financiamento de habitações em Light Steel Framing, que 

até então não possuía nenhum tipo de normalização. 

A montagem do sistema se caracteriza pela agilidade, que com o uso de fundações 

simplificadas e infraestrutura pré-fabricada pode ser executada de duas maneiras diferentes.  

A primeira e mais encontrada é a montagem dos painéis estruturais no próprio canteiro de 

obras a partir de perfis encontrados comercialmente. Nesse caso os perfis são cortados no 

próprio local seguindo o projeto estrutural. A segunda opção é a montagem dos painéis no 

galpão da construtora. Os painéis seguem prontos para o canteiro, acontecendo apenas a 

montagem do sistema, garantindo agilidade e barateando o custo com mão de obra.  

Já é possível encontrar uma diversidade razoável de fornecedores e montadores do 

sistema pelo Brasil, entretanto, a mão de obra é um obstáculo a ser transposto, uma vez que o 

sistema requer um treinamento básico para a montagem dos painéis. Muitos fornecedores 

proporcionam treinamentos para as construtoras interessadas em trabalhar com o LSF.Esses 

treinamentos duram em torno de três dias e repassam aos funcionários as principais técnicas 

para a montagem correta do sistema
43

. 

O Light Steel Framing é um sistema construtivo com muitas possibilidades de 

montagem e combinação de seus elementos estruturais, de fechamentos e acabamentos. Em 

toda a bibliografia consultada foram encontrados diversos modelos de composições de 

paredes, atingindo assim resultados diferentes. Para tanto, além de cursos para montadores são 

necessários também cursos específicos para arquitetos e engenheiros envolvidos no projeto. 

Como visto anteriormente, o LSF proporciona uma obra mais rápida, limpa e 

organizada, mas que necessita de um grande planejamento, para garantir que todas as etapas 

aconteçam conforme o planejado evitando assim atrasos. Infelizmente no Brasil o nível de 

detalhamento imposto na construção civil é baixo.  As compatibilizações de projetos 

(arquitetônico, estrutural, hidráulico e sanitário) são raramente elaboradas, infligindo muitas 

falhas nos processos de construção.  

                                                           
43

 A fornecedora de perfil Águia Sistemas e a fabricante de painéis OSB LP- Brasil desenvolvem cursos 

específicos para a replicação do sistema Light Steel Framing. 
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Para obter um resultado de melhor qualidade na construção as etapas executadas 

artesanalmente devem seguir rigorosamente todos os projetos, evitando assim falhas no 

processo construtivo. O fato de ser industrializado, como já citado, não permite muitos ajustes 

e definições no canteiro de obras.  

Serão mostradas a seguir etapas construtivas de edificações em LSF com seus 

respectivos detalhes. Essas informações não eximem a necessidade de avaliação dos catálogos 

técnicos e orientações dos fabricantes e fornecedores do sistema e de seus componentes.  

As imagens de obras mostradas neste Capítulo e que são do acervo da autora foram 

registradas em visitas às obras comerciais. Elas têm por objetivo demonstrar alguns detalhes 

que facilitam e muitas vezes são ignorados na montagem do sistema.  Todas as obras se 

encontram nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. 

2.1.1. Fundações 

O sistema LSF caracteriza-se pelo baixo peso de sua estrutura, bem mais leve do que 

outros tipos de sistemas estruturais, como por exemplo, alvenaria estrutural e estruturas pré-

moldadas de concreto. Desse modo, suas fundações em geral são mais econômicas do que as 

utilizadas normalmente em edificações de mesmo porte com outros sistemas construtivos. É 

sabido que a escolha da fundação depende não somente do peso da estrutura que ela receberá, 

mas também da tipologia e das características do solo em que a edificação será aplicada. Esse 

cálculo deve ser feito sempre por profissional especializado. 

As fundações mais executadas para edificações de até dois pavimentos são as 

fundações rasas, como as sapatas corridas e o radier. As sapatas são superfícies planas para 

apoio da construção e que transmitem o peso da estrutura diretamente para o solo. Elas são 

chamadas de sapatas corridas quando são contínuas sob as paredes, e não apenas em pontos 

isolados, em pilares por exemplo. Já o radier é um tipo de fundação rasa, similar a uma laje de 

concreto armado, e que transmite com homogeneidade o peso da edificação para o solo. Com 

fácil execução o radier é bastante utilizado em edificações térreas e de pequeno porte, 

principalmente em habitações populares, conforme pode ser observado na Figura 6. 
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Figura 6 - Radier com embasamento. Fonte: DATec n 14. IPT, 2013. 

 

Em função do nível de execução imposto na indústria, as fundações deverão ser bem 

executadas, seguindo rigorosamente o projeto estrutural. As instalações hidrossanitárias e 

elétricas devem ser executadas previamente na fundação. 

Apesar da industrialização da estrutura em perfis a fundação ainda é realizada 

artesanalmente e consequentemente é possível encontrar problemas em obras em função falta 

de coordenação dos projetos  complementares (hidráulicos e elétricos) ou até mesmo de erros 

de locação. Para minimizar essas possíveis ocorrências, muitos construtores preferem deixar 

as esperas em aberturas maiores que permitam o ajuste das instalações durante a montagem 

do sistema, conforme fotos de obras: 
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Figura 7– Fotografias da fundação radier com exemplos de esperas elétricas e hidrossanitárias. São Paulo.  

Acervo da Autora. 

 

As falhas de execução dessas esperas podem ocasionar atrasos nas obras, ajustes na 

estrutura e, por conseguinte aumentar o custo da edificação. É possível verificar Figura 8 a 

execução errada de pontos elétricos e hidráulicos: 

 

Figura 8 - Fotografia de pontos elétricos e hidráulicos que deveriam ser internos à parede.  

Ribeirão Preto. Acervo da Autora. 
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As fundações para o LSF devem ser executadas exatamente com a medida da projeção 

das guias inferiores (perfil U) do projeto, garantindo assim a proteção do perfil às intempéries. 

No entanto, essa precisão nem sempre é conseguida quando considerado que as fundações são 

executadas geralmente com formas de madeira que sofrem deformação durante a cura do 

concreto. Dessa forma, a sugestão é executar as fundações ligeiramente menores do que o 

perfil, garantindo que as placas de fechamento seguirão retilíneas pela estrutura. Executando 

dessa maneira também é possível evitar o contato de água com a fundação e sua infiltração 

entre a fundação e a estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Imagem com fundação maior do que a projeção da guia inferior. Ribeirão Preto. Acervo da autora. 

 

Para os casos em que as fundações escolhidas forem o radier são necessários alguns 

cuidados extras. Como a homogeneidade da superfície plana é difícil de ser controlada 

durante a cura do concreto é necessária a aplicação de um contrapiso antes da montagem do 

sistema, inclusive embaixo das guias. Além disso, o concreto deve ser deixado com a 

superfície rugosa, para facilitar a aderência do contrapiso que será aplicado posteriormente.  

Outro detalhe a ser ressaltado é a necessidade de executar a calçada junto ao radier. 

Ela ajudará no equilíbrio do sistema estrutural e diminuirá o consumo de aço na fundação, 

barateando assim o custo com a fundação.  

A estrutura do LSF (perfis de aço e chapas de fechamento) deve ser protegida da água 

e isso pode ser conseguido considerando um desnível entre a calçada e o nível da base da guia 

da estrutura da edificação de no mínimo 200mm. Pode-se garantir essa proteção executando 

um embasamento, ou guia invertida, no perímetro da edificação (ver Figura 6 e Figura 



 71 

10).Esse embasamento também é recomendado para as áreas molhadas das edificações, como 

banheiros, copas e área de serviço, conforme detalhamento da Figura 10: 

 

Figura 10 – Corte da parede mostrando montagem do sistema com embasamento para proteção da estrutura. 

Medidas em centímetros.  

 

Apesar de esse procedimento garantir uma proteção maior da água, sua execução é 

mais complicada do que um radier sem embasamento. Isso posto, pode-se optar em 

simplesmente aumentar o nível interno da edificação, deixando a calçada em um nível 20 cm 

mais baixo.  

2.1.2. Estrutura 

A estrutura do LSF, como já mencionado, é composta por perfis de aço galvanizado 

“U” e “Ue” formados a frio.  

Atualmente existem dois tipos de perfis que são encontrados aqui no Brasil: 

 Perfis comerciais – com medidas padronizadas pela NBR 15253:2005, esses perfis 

(montantes e guias) podem ser adquiridos em lojas e fornecedores diretamente pelo 

construtor. Para a sua montagem é necessário um projeto estrutural feito por um 

engenheiro especializado nesse tipo de estrutura. No canteiro de obras os perfis 
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serão ajustados ao tamanho especificado no projeto. Esse tipo de montagem 

demanda mais tempo em função do caráter artesanal que a obra adquire e possui 

um desperdício de em torno de 25% do material
44

; 

 Perfis personalizados – esses perfis são fabricados seguindo o projeto estrutural 

definido, sendo que a sua produção é toda industrializada. A bobina de aço é 

colocada na máquina, que vai dobrar o perfil, cortar, perfurar nos locais onde serão 

aparafusados e identificar por meio de um carimbo todas as peças do sistema. Isso 

garante uma agilidade maior na obra, pois cada painel-parede é entregue já 

separado. Esses equipamentos são fabricados por três empresas: Framecad, 

Howick e Pinnacle
45

. No Brasil apenas alguns fornecedores
46

 fabricam os perfis 

com esse sistema, que pode ser exemplificado na imagem da Figura 11: 

 

Figura 11 - Fotografia de perfis metálicos personalizados. Ribeirão Preto. Acervo da Autora 

 

Os montantes são instalados em guias (perfis “U”), que por sua vez são ancoradas na 

fundação. Para evitar o movimento da edificação devido à pressão do vento, a superestrutura 

deve ser firmemente ancorada na fundação. (SANTIAGO; FREITAS; CASTRO, p. 27). Os 

painéis são fixados à fundação através de chumbadores, que podem ser do tipo parabolt ou 

                                                           
44

 Informação pessoal fornecida pelo Engenheiro Roberto Nakamura em curso para projetos em Light Steel 

Framing. 10 de julho de 2013. 
45

 Sites das empresas: www.howickltda.com; www.framecad.com; www.pinnaclelgs.com. 
46 Artcons, Flasan, Brasgips, Águia Sistemas Construtivos Inteligentes, Imecon, entre outras.  

http://www.howickltda.com/
http://www.framecad.com/
http://www.pinnaclelgs.com/
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wedgebolt. Geralmente são colocadas peças de reforço no encontro de painéis, garantindo 

também o esquadro da estrutura. 

Na Figura 12 um exemplo de ancoragem com reforço do sistema à fundação: 

 

Figura 12 - Figura de ancoragem do painel à fundação. Fonte: Santiago; Freitas; Castro, 2011. 

 

Na interface entre as guias dos painéis e a fundação utiliza-se um elemento nivelador, 

o material sugerido pelas DATecs
47

é uma manta asfáltica com 3mm de espessura colada à 

fundação. Essa manta tem a função de evitar o contato direto do perfil de aço com o concreto 

do piso, protegendo assim o material dos perfis da ação da água, aumentando a sua 

durabilidade. Essa manta deve possibilitar o cobrimento de 50mm de cada lado dos perfis e 

pode ser substituída em alguns casos por uma banda acústica
48

.  

Os perfis de aço galvanizado podem possuir também aberturas, geralmente ovalares ou 

circulares, na sua estrutura, que além de diminuir o peso da estrutura permitem a passagem 

das tubulações hidráulicas e elétricas, conforme Figura 13: 

                                                           
47

 Documento de Avaliação Técnica n° 14 – Sistema construtivo a seco SAINT-GOBAIN- Light Steel Frame. 

Documento de Avaliação Técnica n° 15 – Sistema construtivo LP Brasil em Light Steel Frame e fechamento 

em chapas de OSB revestidas com siding vinílico. Documento de Avaliação Técnica n° 16 – Sistema 

construtivo LP Brasil OSB com fechamento em Smart Side Panel. Todos disponíveis para consulta nos 

anexos da dissertação. 
48

 Banda Acústica é uma fita de espuma em polietileno expandido utilizada para absorver vibrações e minimizar 

imperfeições das superfícies horizontais com os perfis utilizados como guias. Além disso, serve como 

vedação acústica entre os ambientes. 
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Figura 13 - Fotografia de modelo Framecad com aberturas para passagem das tubulações hidrossanitárias e elétricas. 

Acervo da autora. 

 

Na Figura 14 pode-se observar a montagem de um painel no canteiro de obras, com a 

fundação pronta e esperas hidráulicas e elétricas executadas. 

 

Figura 14 - Fotografias da montagem dos painéis no canteiro da obra. Imagem da esquerda: São José do Rio Preto e 

da direita: Ribeirão Preto. Acervo da Autora. 

 

Os montantes são fixados na guia inferior com espaçamento de 400mm ou 600mm. O 

segundo perfil que será fixado deve ficar no final da placa de fechamento externo, evitando 

assim desperdícios com cortes das placas na paginação do fechamento externo. Podemos 

exemplificar com o seguinte detalhe: 
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Figura 15 – Planta de modelo de paginação dos perfis com placas de fechamento de 1200mm. Medidas em 

centímetros. 

 

Assim como na construção em alvenaria, as áreas em que serão inseridas esquadrias 

necessitam de reforços como vergas e contravergas. Tais elementos são formados a partir de 

perfis combinados, constituindo uma peça reforçada, que atenderá as solicitações de esforços.  

 

Figura 16 - Fotografias com reforços em portas, perfis combinados. Ribeirão Preto. Acervo da autora. 

 

A estrutura ainda contará com contraventamentos, que podem ser feitos através de 

perfis Ue instalados na diagonal, bloqueadores em perfis U, placas OSB, chapas de Gousset e 

fitas metálicas. As chapas de Gousset são chapas metálicas quadradas inseridas nos cantos 
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internos dos quadros estruturais, que funcionam como nó da estrutura. Elas suportarão os 

esforços das fitas instaladas na diagonal.  

Os bloqueadores são utilizados com a função de diminuir a altura da estrutura, 

minimizando assim a altura que será considerada na flambagem dos perfis. São executados a 

partir de perfis U fixados às extremidades em montantes verticais.  

Na Figura 17 retirada da DATec n° 14 e fotografias de estruturas prontas 

exemplificam  os reforços estruturais utilizados no Light Steel Framing: 

 

Figura 17 - Elementos de contraventamento no Sistema Light Steel Framing. Fonte: DATec N 14, p. 5 -  

Ministério das Cidades, 2013. 
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Figura 18 - Fotografias com exemplos de contraventamento: Figura da esquerda, Ribeirão Preto, acervo da autora. 

Figura da direita retirada do livro “Steel Framing”: Arquitetura. Fonte: Santiago; Freitas; Castro, p. 38, 2012. 

 

O sistema construtivo Light Steel Framing possibilita construções de diversos 

pavimentos. No país já foram construídos edifícios de até quatro andares
49

. A execução de 

estruturas com múltiplos pavimentos pode ser realizada de várias maneiras. Inicialmente 

executa-se a fundação e a estrutura das paredes do térreo. A laje que servirá de base para o 

segundo pavimento é executada posteriormente e somente após essa etapa os painéis do 

segundo pavimento podem ser instalados. Esse tipo de construção é conhecido como sistema 

plataforma.  

As lajes também podem ser executadas de diversas formas, mas a mais utilizada é a 

partir de perfis de aço galvanizados, combinados ou não, formando a estrutura do pavimento, 

geralmente com perfis Ue de 200mm usados na horizontal. Em seguida utiliza-se um adesivo 

a base de poliuretano, com a função de eliminar o desconforto acústico, que gera ruídos, entre 

o aço dos perfis e as placas de OSB que servem como elemento horizontal da estrutura da 

laje. Esse adesivo pode ser substituído ainda por manta asfáltica ou banda acústica. Os perfis 

da laje deverão seguir a modulação das paredes, com 400mm ou 600mm., facilitando a 

transmissão dos esforços. 

                                                           
49

 Conjunto habitacional em Bragança Paulista/SP. 
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Figura 19 - Corte esquemático da laje executada com montantes de 200mm. 

 

Fornecedores que utilizam perfis personalizados trabalham com apenas um tamanho 

de alma nos perfis Ue e projetam a estrutura da laje com treliças desses perfis. Esse tipo de 

estrutura facilita a execução do projeto pela máquina (equipamento que faz a dobra e corte 

dos perfis), pois não é necessário substituir a bobina da chapa de aço para fabricar um perfil 

diferente (por exemplo, um de 200mm ou 350mm) para as lajes.  

Outra opção para a laje é a utilização de painéis industrializados como o masterboard 

e o painel wall
50

 (Figura 20), formado por um miolo estrutural em madeira e revestido em 

ambos os lados em placa cimentícia. Esse elemento pode ser encontrado em diversas 

espessuras, resistindo assim a níveis específicos de carregamento. Ele substitui a placa de 

OSB na execução de uma laje seca. Essa solução permite espaçamentos maiores na estrutura 

da laje, diminuindo assim o custo com os perfis em aço galvanizado atendendo os limites 

definidos pelos fabricantes e condensados na Tabela 7. 

                                                           
50

 O painel Masterboard é fabricado pela Brasilit e o Painel Wall pela Eternit. 
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Figura 20 - Painel Wall Eternit. Fonte: http://www.eternit.com.br/produtos/sistemas-construtivos/painel-wall/? 

 

Para facilitar a comparação entre as soluções para lajes, segue na Tabela 7 as 

informações principais. 

Tabela 7 - Quadro comparativo de cargas admissíveis. 

Material Espaçamento entre apoios Carga máxima admissível 

kgf/m²  

OSB 15, 1 mm 400 mm 400 

OSB 18, 3 mm 400 mm  650 

OSB 18, 3 mm 600 mm 215 

Master Board 23 mm 600 mm 500 

Master Board 40 mm 600 mm 500 

*dados retirados dos catálogos técnicos da LP Brasil e Brasilit.  

 

Alguns construtores preferem utilizar lajes em concreto, seja pré-moldada ou até 

mesmo moldado in-loco. No entanto, como o sistema em aço permite uma maior 

movimentação da estrutura, tais lajes acabam fissurando e provocando transtornos maiores 

para os usuários finais. 

O Steel Deck é um piso misto que pode ser utilizado como laje em sistemas 

construtivos secos, sendo executado a partir de formas em aço galvanizado e conectores e 

coberto por concreto. A telha de aço funciona como forma para o concreto da laje. Entretanto, 

ainda não existem normas brasileiras para essa utilização e o seu uso não foi avaliado pelas 

DATecs disponíveis para o sistema. 

http://www.eternit.com.br/produtos/sistemas-construtivos/painel-wall/
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2.1.3. Cobertura 

A cobertura de uma residência em Light Steel Framing pode ser projetada de diversas 

maneiras. Seguindo o mesmo princípio dos telhados em madeira, os telhados em aço podem 

ser planos e inclinados, com uma ou várias inclinações. 

Sua estrutura é executada com perfis de aço galvanizado, mostrados anteriormente, 

criando treliças ou tesouras convencionais de telhado com caibros, terças, etc. 

Para o cálculo estrutural do telhado é necessário considerar cargas permanentes e 

acidentais, por exemplo, forros suspensos, materiais de revestimento, velocidade dos ventos 

no local e, mesmo no Brasil em algumas regiões, o peso da neve. Além disso, cargas 

acidentais devido à manutenção também devem ser consideradas, evitando assim o 

comprometimento da estrutura quando da execução desses serviços.  

Com o LSF pode-se utilizar diversos tipos de telhas, desde as cerâmicas (as mais 

utilizadas em habitações) até telhas metálicas e asfálticas. 

O telhado asfáltico é o mais indicado em função do seu baixo peso, em torno de quatro 

vezes menor do que as telhas cerâmicas, e são comercialmente conhecidas como telhas 

shingle
51

. Esse telhado é constituído por uma manta em fibra de vidro com grânulos 

cerâmicos e asfalto, ou outros agregados minerais.  

A leveza das telhas Shingle permite uma estrutura de telhado também mais esbelta. No 

entanto, para a sua aplicação é necessário uma subestrutura que sirva como apoio para as 

telhas. Após a estrutura do telhado (perfis formando os oitões e as treliças) colocam-se perfis 

cartola para o suporte de placas em OSB estrutural ou painel de madeira naval, que compõe a 

base de fixação da telha. Esse distanciamento entre a estrutura e as placas de OSB permitirá a 

ventilação do telhado, minimizando o acúmulo de umidade e calor. Independente dessa 

ventilação sugere-se a aplicação de foil de alumínio para minimizar a absorção do calor 

externo. Ademais, pode-se instalar uma manta rugosa, composta também à base de asfalto 

para facilitar a aplicação das telhas e garantir a estanqueidade do sistema da cobertura. 

                                                           
51

 O termo Shingle em inglês representa todos os tipos de revestimentos, seja de paredes ou telhados, 

constituídos por elementos retangulares sobrepostos de diversos materiais. Podem ser encontrados shingle de 

madeira, ardósia, fibrocimento, metaise materiais compostos como, por exemplo, o asfalto.  
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Figura 21 - Esquema de montagem de uma cobertura com OSB estrutural, subcobertura e telhasshingle. Fonte: LP 

Brasil. 

A aplicação das chapas da subestrutura deve ser contínua e plana, evitando desníveis e 

garantindo assim a estética final. Em função da sua pequena espessura e sua maleabilidade as 

telhas Shingle se adaptam a qualquer tipo de telhado. A ausência de peças especiais de 

acabamento facilita a manutenção, diminuindo a quantidade de peças na montagem do 

telhado.  

A fixação das telhas é feita através de pregos e sua aplicação pode ser feita em telhados com 

inclinações entre 15° e 90°, segundo o fabricante TC Shingle do Brasil
52

, permitindo uma 

maior liberdade nos projetos.  

 

Figura 22 - Fotografia de telhado executado com telhas Shingle com diversas águas demonstrando a ausência de 

calhas e rufos no interior do telhado. Fonte: site TC Shingle Brasil. 

                                                           
52

 Dado retirado de http://www.tcshingle.com.br/vantagens.asp?id=3 em 10/09/2013. 

http://www.tcshingle.com.br/vantagens.asp?id=3
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Apesar do uso da telha Shingle ser o mais adequado aos sistemas LSF, o custo do 

material inviabiliza, muitas vezes, a sua utilização. Vale lembrar que o uso de telhas Shingle 

não é tratado pelas DATecs disponíveis para o LSF.  

2.1.4. Fechamentos 

A estrutura em Light Steel Framing não é composta apenas por perfis de aço 

galvanizado. Por ser um sistema autoportante as chapas que são aplicadas nas paredes 

externamente funcionam não só como fechamento, mas também como contraventamento da 

estrutura. 

A vedação da estrutura pode ser executada com alguns tipos de chapas e placas. Os 

materiais mais utilizados são: 

 Placas de OSB (Oriented Strand Board) estruturais; 

 Placas cimentícias; 

 Placas de gesso acartonado. 

Suas utilizações e particularidades serão explicitadas no decorrer do Capítulo.  

Existem alguns cuidados e orientações a serem seguidas independentemente da placa 

que será utilizada como fechamento e contraventamento, garantindo uma melhor execução e 

consequentemente uma maior durabilidade do sistema. 

1) Todas as bordas devem estar apoiadas e fixadas nos perfis de aço galvanizado. Isso 

garantirá uma maior resistência do sistema e evitará cantos e bordas soltas, pontos 

frágeis para fissuras e destacamentos. Cada tipo de placa possui um distanciamento 

mínimo para as fixações, como será visto mais a frente. 

2) As placas devem ser instaladas sempre com juntas defasadas. Isso evitará que 

possíveis fissuras sejam contínuas. Além disso, esse transpasse das placas ajuda no 

contraventamento da edificação. Na Figura 23 se pode observar a instalação correta 

das placas: 
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Figura 23– Figura com esquema para transpasse das placas de fechamento. 

 

3) As placas de fechamento quando instaladas em aberturas (janelas e portas) 

devem ser instaladas com desenhos e recortes diferentes, evitando que as placas 

terminem em cantos das aberturas. Isso dificultará fissuras, principalmente em 

chapas de gesso acartonado, conforme Figura 24: 

 

Figura 24– Figura com esquema com recorte em aberturas. 

 

4) A estrutura em aço e alguns materiais de fechamento devem ser protegidas da 

umidade. Para isso utiliza-se uma membrana não tecida impermeável à água e 

permeável ao vapor na montagem do sistema. Essa membrana deve ser instalada 
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em diferentes momentos nos diversos tipos de parede e será vista com mais 

detalhe no decorrer do Capítulo. 

 

 Oriented Strand Board
53

(OSB) 

As placas Oriented Strand Board, são chapas prensadas de lascas de madeira 

reflorestadas em camadas.  

“Os painéis de partículas orientadas ou oriented strand boards, mais 

conhecidos como OSB, foram dimensionados para suprir uma característica 

demandada, e não encontrada, tanto na madeira aglomerada tradicional 

quanto nas chapas MDF – a resistência mecânica exigida para fins 

estruturais. Os painéis são formados por camadas de partículas ou de feixes 

de fibras com resinas fenólicas, que são orientados em uma mesma direção e 

então prensados para sua consolidação (ZENID, 2009, p. 32). 

Cada camada é prensada e colada com uma orientação definida previamente. Durante 

o processo de fabricação a cola utilizada entre as camadas é aquecida, fazendo com que parte 

desse material suba para a superfície da placa acabada, funcionando como um selante 

impermeabilizante. É importante ressaltar que o fabricante garante essa impermeabilização 

apenas para curtos espaços de tempo, como por exemplo, intempéries durante a obra. 

Atualmente no Brasil existe apenas um fornecedor para esse tipo de placa, o que não permite 

a livre concorrência do produto.  

Essas placas podem ser encontradas no mercado em várias espessuras e características, 

específicas para cada uso. Para a utilização em sistemas secos (Light Wood Framing e Light 

Steel Framing) essas placas devem ser do tipo estrutural, sendo que sua menor espessura deve 

ser igual a 9,5mm
54

. A especificação vai depender do espaçamento dos perfis, bem como a 

carga e o projeto estrutural. Em lajes secas a OSB deve ter entre 15,00mm e 18,3mm, 

garantindo assim uma maior resistência aos esforços verticais, conforme Tabela 8 extraída do 

catálogo do fabricante LP Brasil: 

 

 

 

                                                           
53 O OSB (da expressão inglesa Oriented Strand Board) significa painel com tiras orientadas. 
54

 Existem chapas com espessuras menores porém sem função estrutural. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
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Tabela 8 - Quadro com especificações da Placa OSB estrutural. LP Brasil. 2013. 

Espessura (mm) Dimensão (mm) Peso por painel (kg)  Aplicação  

9, 5 1, 20 x 2, 40          

1, 20 x 3, 00 

17, 5                                    

21, 9 

Paredes e telhados com perfis espaçados  

a no máximo 40cm 

11, 1 1, 20 x 2, 40          

1, 20 x 3, 01 

20, 4                                     

25, 6 

Paredes e telhados com perfis espaçados a no 

máximo 60cm 

15, 1 1, 20 x 2, 40 27, 8 Paredes com perfis espaçados a no máximo  

a 60 cm, telhados a no máximo 80cm                                                                                                  

Pisos e lajes secas a no máximo 40cm 

18, 3 1, 20 x 2, 40 33, 7 Pisos e lajes secas com perfis espaçados a no 

máximo 60cm 

 

A especificação da placa em projeto deve ser seguida com exatidão, pois ela 

funcionará como contraventamento da estrutura, como já mostrado anteriormente. Dessa 

forma, podem-se evitar erros de execução que minimizarão falhas durante o uso da edificação. 

Para facilitar a identificação dos tipos de chapas, o fornecedor executa um acabamento 

diferente para cada placa, com bordas coloridas e carimbos em uma das faces da chapa, 

conforme se pode observar na Figura 25: 

 

Figura 25 - Fotografia de placa OSB. Fonte: LP Brasil. 

 

Em determinados pontos da estrutura as placas de OSB podem funcionar como reforço 

para apoios e esforços de cargas suspensas nas paredes da edificação. Nas paredes com 

previsão de fixações de armários e pias são empregadas chapas de OSB de 11, 1mm na face 

interna das paredes, sob as chapas de gesso (Ministério das Cidades. Datec 15, 2013b, p. 7). 
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Não existe uma orientação correta (vertical ou horizontal) para as placas de OSB nas 

fachadas externas da edificação, no entanto, sugere-se que elas sejam instaladas com a sua 

maior dimensão na vertical, pois assim o seu maior comprimento ficará completamente 

apoiado nos perfis Ue (montantes). A fixação das placas deve ser feita por meio de parafusos, 

que serão expostos mais a frente. Esses parafusos devem ser fixados com um distanciamento 

de 150mm entre pontos nas extremidades da placa e 300mm no interior das placas nos 

encontros com os montantes. Devem também ser instalados do centro da placa para o exterior, 

garantindo assim a tensão correta que evitará deformações futuras. Essas fixações funcionarão 

como travas, portanto devem ser aplicadas seguindo a mesma paginação de ambos os lados, 

conforme Figura 26. 

 

Figura 26 - Esquema de montagem em placa OSB. 

 

As chapas de OSB que eventualmente forem cortadas necessitam que suas bordas 

sejam seladas com material impermeável, mantendo assim a impermeabilização da madeira. 

Todas as bordas das placas de fechamento sejam OSB, cimentícias ou gesso acartonado, 

devem estar fixadas na estrutura dos perfis. Erros como o da Figura 27 devem ser evitados, 

pois as placas externas, como já mostradas anteriormente, fazem parte da estrutura do Light 

Steel Framing.  
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Figura 27 - Fotografia com desencontro de placa da estrutura. Ribeirão Preto. Acervo da Autora. 

 

Outro detalhe indicado pelo fornecedor é o distanciamento das placas com o mínimo 

de 3mm, garantindo assim um espaço para a dilatação do material em dias mais quentes. O 

mesmo ocorre com as placas cimentícias, que serão mostradas posteriormente.  

As placas de OSB podem receber esforços significativos de cargas suspensas. Segundo 

o fabricante LP Brasil a OSB pode suportar até 70 kg em placas com 11,1mm utilizando 

buchas especiais do tipo Togler Bolt. 

Podem ser encontradas placas OSB com diferentes acabamentos para usos específicos, 

como por exemplo, OSB com foil de alumínio em uma das suas superfícies colaborando para 

o melhor desempenho térmico de paredes e subcoberturas.  

As placas de OSB podem ser utilizadas também como revestimento final, sendo 

encontradas com diversos tipos de ranhuras e detalhes imitando os veios de madeiras. Em 

determinados projetos é possível substituir a placa de OSB estrutural por placas de 

revestimento em OSB, diminuindo a quantidade de material empregado. 

 Placas cimentícias 

As placas cimentícias utilizadas no sistema Light Steel Framing são fabricadas com a 

tecnologia CRFS – Cimento Reforçado com Fios Sintéticos, a partir de uma massa 

homogênea de cimento Portland com polpa ou fibras mineral celuloses e fios sintéticos, que 

reforçam a estrutura da chapa. Suas características garantem à placa cimentícia uma alta 

resistência a impactos, cupins e microrganismos, além de ser resistente à umidade. 
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Existem hoje no Brasil um número significativo de placas e fabricantes e suas 

aplicações podem ser variadas, desde paredes retilíneas até detalhes e paredes curvas. 

Assim como as placas de OSB as cimentícias podem ainda ser consideradas como 

reforço estrutural no LSF, pois possuem uma boa resistência. Podem ainda ser utilizadas 

como acabamento final da edificação, incluindo áreas externas de fachadas, graças a sua 

resistência a intempéries e a grande possibilidade de acabamentos que podem ser aplicados 

sobre as placas. 

Quando a placa de fechamento é a cimentícia devem-se utilizar montantes com 

espaçamento de até 400mm. Apesar da alta resistência, seu peso torna-a mais maleável e um 

distanciamento maior pode ocasionar deformações no interior das placas. É essa mesma 

característica que permite a montagem de paredes curvas com facilidade.  

As placas devem ser instaladas com um distanciamento mínimo de 3mm entre elas e 

as suas fixações podem ser mais espaçadas do que as fixações das placas OSB, conforme 

Figura 28: 

 

Figura 28-Fixação de placas cimentícias, nas quais as medidas de A e B são variáveis em função dos fabricantes. 
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Quando utilizada internamente, deve-se instalar a placa com 10mm de distância do 

piso, sendo esse espaço preenchido por um cordão de poliuretano. Essa distância permite a 

dilatação das placas sem deformá-las e comprometê-las. 

As placas cimentícias podem ser utilizadas como fechamento externo com ou sem 

junta aparente, diferenciando o seu tipo de tratamento e acabamento.  

Para casos onde serão colocadas juntas invisíveis é necessário um cuidado maior com 

os materiais, que garantirão a flexibilidade que a placa cimentícia precisa para trabalhar sua 

expansão e retração. Para facilitar esse tratamento das juntas algumas placas são fabricadas 

com bordas rebaixadas. O tratamento de juntas é feito através de aplicações de primer 

impermeabilizante, selantes, fitas de papel, fitas teladas e massa cimentícia. Somente após 

todas as etapas é que serão executados os revestimentos.  

Quando a opção escolhida é a de juntas aparentes pode-se utilizar um cordão de 

polietileno expandido para delimitar a profundidade da junta. Após a sua aplicação um selante 

elástico a base de poliuretano preenche o restante da abertura. Esse tipo de detalhe deve fazer 

parte do projeto arquitetônico das edificações.  

Os tratamentos de juntas não aparentes em ângulos internos e externos devem seguir o 

mesmo conceito, sempre preenchendo os espaços entre as placas com material elástico e telas 

que garantirão a conexão do material, evitando assim fissuras na superfície. 

Como já destacado as fixações de pesos e cargas suspensas em uma parede de LSF é 

um fator que deve ser considerado em projeto. Segundo o fabricante
55

 com a utilização de 

parafusos e buchas específicos é possível fixar pesos de até 25kg nas placas cimentícias, 

divididos no mínimo em dois pontos de fixação com espaçamento de 400mm. Se instalados 

no montante essa carga possível pode até dobrar, chegando até 50kg. 

 Placas em gesso acartonado 

As placas de gesso acartonado são utilizadas na construção civil há bastante tempo em 

divisórias dry-wall, detalhes arquitetônicos e forros. Compostas basicamente de gesso e 

papel-cartão seu uso externo em fachadas não é aconselhável.  

Assim como no sistema de montagem dry-wall as placas de gesso acartonado 

utilizados no LSF são fixadas aos montantes e guias.  Para ambientes úmidos e molháveis, e 

                                                           
55

 Catálogo da BrasiPlac Placa Cimentícia Impermeabilizada – Brasilit. Disponível em: 

http://www.brasilit.com.br/>. Acesso em 16/08/13. 

http://www.brasilit.com.br/
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aqueles que necessitam de uma proteção ao fogo, existem chapas específicas que podem 

atender a essas solicitações. Atualmente encontram-se facilmente três tipos de placas no 

mercado: 

 Placa Standard (ST) – Utilizada em ambientes internos sem umidade e presença de 

água, como quartos e salas. Podem ser encontradas com diversos tamanhos e 

espessuras (9,5mm; 12,5mm; 15,00mm). Essas chapas possuem uma coloração 

levemente acinzentada, com bordas quadradas ou rebaixadas, que facilitam o 

tratamento de juntas invisíveis.  

 Placas Resistentes à Umidade (RU) – Essas placas são utilizadas em ambientes 

úmidos e molháveis, como banheiros e cozinhas. Possuem uma coloração 

esverdeada, sendo assim facilmente identificada. São encontradas com as mesmas 

dimensões das placas Standard. Embora possuam tratamento hidrofugante, alguns 

cuidados em sua instalação se fazem necessários. O princípio básico para a 

instalação de paredes de gesso acartonado RU é o de proteger a placa em sua base, 

evitando o contato direto com o acúmulo de água.  

 Placas Resistentes ao Fogo (RF) – Possuem uma coloração rosa, e são utilizadas 

em ambientes que necessitem um tempo maior de resistência ao fogo. O gesso é 

considerado um bom material no requisito resistência ao fogo, pois não propaga 

chamas, em ambientes como escadas de emergência, rotas de fuga e até mesmo 

paredes divisórias entre casas geminadas ele deve ser utilizado, garantindo assim 

um tempo maior (em torno de 60 minutos) para o abandono do edifício pelos 

usuários no caso de algum incêndio. A placa rosa, como também é conhecida pode 

ser encontrada com as espessuras de 12,5mm e 15mm. 

A Figura 29 ilustra os tipos de chapas existentes: 

 

Figura 29 - Tipos de gesso acartonado. Fonte: Placo Saint-Gobain. 
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Assim como as placas cimentícias, as placas de gesso acartonado precisam de 

parafusos e buchas específicos para a instalação de cargas suspensas. Com o tipo de fixação 

correto pode-se instalar pesos de até 30kg nos montantes e 18kg diretamente nas chapas. 

As fixações das chapas de gesso acartonado devem seguir o mesmo conceito aplicado 

nas chapas de OSB e cimentícia, com espaçamentos de 250mm entre os pontos de fixação 

quando o tipo de parede a ser construído tiver apenas uma chapa, conforme desenho:  

 

Figura 30 - Esquema de montagem placas em gesso acartonado. 

 

Em alguns projetos pode-se optar em colocar duas chapas sobrepostas de gesso 

acartonado, melhorando assim o desempenho térmico e a acústico do ambiente. Quando isso 

ocorrer, o espaçamento dos parafusos de fixação da primeira chapa a ser instalada no perfil 

pode ser maior. 

2.1.5. Barreira impermeável à água e permeável ao vapor 

Após o fechamento externo em OSB ou da estrutura quando utilizada a placa 

cimentícia é necessário proteger o sistema Light Steel Framing da água, vento, calor, poeira e 

acúmulo de umidade.  
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Para isso, existem produtos disponíveis no mercado conhecidos como barreiras 

impermeáveis à água e permeáveis ao vapor. Esse material é composto por uma trama de 

polietileno de alta densidade com pequenos poros que dificultam a passagem das partículas de 

água entre as faces da estrutura. O vapor de água pode atravessá-la permitindo assim uma 

adequada ventilação das paredes. Dessa forma, evita-se o acúmulo de umidade nas paredes, 

diminuindo a proliferação de fungos e mofo e a probabilidade de condensação de água no 

interior das paredes. 

 

Figura 31 - Fotografia de membrana impermeável à água e permeável ao vapor.  

Fonte: foto à esquerda: Tyvek; Foto à direita: Typar. 

 

Dependendo das decisões de projeto a membrana, definida pelos seus fabricantes 

como um “não tecido”, pode ser aplicada diretamente na estrutura de aço ou acima de suas 

placas de fechamento, sendo essa decisão definida também a partir do fluxo de umidade. 

Quando o fechamento externo é composto por placas cimentícias, a membrana deve 

ser aplicada diretamente nos perfis em aço galvanizado, aparafusada com um distanciamento 

entre 400mm e 600mm. 

Se as placas de fechamento externas escolhidas forem em OSB o ideal é que a 

membrana seja aplicada após a colocação das chapas, protegendo-as também da umidade. 

Nesse caso a fixação é feita através de grampos galvanizados, com espaçamento a cada 

400mm e a membrana deverá recobrir parte da placa de OSB que ficará para o lado interno da 

estrutura, em torno de 400mm, protegendo a borda inferior das placas.  

Em ambas as situações são de extrema importância alguns cuidados na instalação da 

membrana: 

 Iniciar a instalação sempre de baixo para cima na estrutura; 



 93 

 A manta deve ser instalada a partir dos cantos da estrutura; 

 Na parte inferior da membrana, no seu ponto mais baixo deve-se deixar uma folga 

para que a água que pode ser acumulada, através da condensação dos vapores, 

possa ser liberada. Para tanto, deve-se fazer pequenos cortes na membrana.  

 A instalação das mantas deve permitir uma sobreposição de 150mm (superior). 

Essa sobreposição deve ser selada com fitas adequadas que garantirão a 

continuidade e uniformidade da membrana, não permitindo a passagem de água; 

 Toda a estrutura deve ser protegida. Dessa forma, a membrana deve ser fixada 

também nas laterais das aberturas de portas e janelas. A membrana deve ser 

instalada ignorando tais aberturas. Posteriormente devem-se cortar as aberturas 

com um “x” em seu centro. Isso permitirá que a membrana seja dobrada para o 

interior da estrutura, que ainda não deve estar fechada. Nas quinas e partes da 

estrutura onde a membrana não foi instalada pode-se aplicar fitas adesivas 

constituídas do mesmo material da membrana e que terão a mesma função; 

  Todos os espaços abertos entre a membrana e a estrutura (seja a placa de OSB ou 

os perfis de aço galvanizado) devem ser selados com produtos específicos
56

. 

 

A membrana impermeável à água e permeável ao vapor pode ser utilizada também na 

execução de coberturas e telhados, desempenhando a mesma função de proteção das estrutura 

e das placas de OSB.  

2.1.6. Instalações elétricas, hidrossanitárias e de gás. 

As instalações no sistema construtivo Light Steel Framing devem ser facilmente 

executadas. Através de furos e aberturas existentes nos montantes da estrutura é possível 

instalar eletrodutos e tubulações hidrossanitárias com agilidade e segurança. 

As tubulações devem ser protegidas nos encontros com as aberturas dos perfis com 

anéis plásticos semi-rígidos (ver Figura 32), conforme ressaltado no manual da Brasilit:  

A fim de eliminar os fenômenos de vibração e corrosão dos montantes em 

função do contato com tubulações de cobre ou bronze, devem ser aplicadas 

                                                           
56

 A DuPont fabrica a membranas Tyvek para a aplicação em sistemas construtivos secos. A LP Brasil importa a 

membrana Typar com a mesma função. Ambas possuem produtos e materiais complementares como fitas e 

selantes que auxiliam na fixação da membrana.  
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mantas nas tubulações (polietileno expandido) ou anéis de proteção nas 

aberturas dos montantes. (BRASILIT, 2013, p. 11). 

As proteções nas aberturas também servirão para que os eletrodutos plásticos não se 

rompam ou fissurem em contato com as rebarbas do aço galvanizado.  

Para as instalações hidrossanitárias e elétricas podem ser utilizados os mesmos 

materiais empregados na construção convencional. Tubos em PVC, cobre e eletrodutos de 

PVC, PP (polipropileno) ou PE (polietileno) são instalados pela parte interna das paredes 

antes de seu fechamento.  

As esperas para essas instalações devem ser executadas no radier seguindo o projeto 

estrutural, conforme visto anteriormente. 

A vantagem maior desse sistema no que diz respeito às instalações é a diminuição 

significativa do entulho que é gerado. No sistema convencional primeiro são levantadas as 

paredes, em seguida as paredes são quebradas para a passagem das instalações e 

posteriormente os fechamentos em argamassa são realizados. No sistema Light Steel Framing 

isso acontece sem a necessidade de quebrar a parede. É um sistema que pode ser executado 

junto a outras etapas de montagem. Além de permitir o teste dos sistemas antes da finalização 

do fechamento das paredes, conforme Figura 32: 

 

Figura 32 - Fotografias com instalação elétrica sendo executada. Fonte: Rodrigo Crisostomo da Silva. 
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As instalações hidrossanitárias podem ser executadas também com tubulações PEX, 

polietileno reticulado, trazendo mais benefícios ao sistema. Esse tipo de tubulação é 

encontrada em diversos diâmetros, permitindo o seu uso na maioria dos casos.  

O PEX é conhecido também como tubulação flexível de ponta a ponta, sem a 

necessidade de peças e conexões como no sistema em PVC e cobre. A tubulação é instalada 

continuamente, conforme Figura 33  pode ser utilizada para água quente, água fria e gás.  

 

Figura 33 - Esquema de montagem com tubulações PEX. Fonte: Anuário PiniWeb. Disponível em: 

<http://anuario.piniweb.com.br/construcao-servicos/2012/desempenho-e-flexibilidade-253821-1.asp 

 

Esse tipo de tubulação não gera desperdícios, pois é cortada de acordo com a 

necessidade do projeto
57

. Além disso, o risco de vazamentos é bem menor em função das 

poucas conexões existentes, geralmente localizadas em centrais de controles. 

Segundo as DATecs disponíveis não é aconselhável a passagem das tubulações de gás 

no interior das paredes do sistema Light Steel Framing. Se isso for necessário a orientação é 

que instale a tubulação dentro de outra em PVC com diâmetro mínimo de 50mm, 

preenchendo o espaço vazio com argamassa. Essa orientação, no entanto dificulta uma 

                                                           
57

 Para uma análise mais completa é necessária a consulta aos fornecedores do produto. 
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possível manutenção na tubulação de gás. Atualmente já é possível encontrar no mercado 

fabricantes de PEX para tubulações de gás.  

Ainda sobre a manutenção das instalações é possível afirmar que a utilização de 

paredes em Light Steel Framing é facilitada pelo sistema aparafusado das chapas de 

fechamento, que permitem abrir a parede, consertar, testar e fechar em menos tempo e com 

menos resíduo do que na construção convencional em alvenaria.  

2.1.7. Tratamento térmico e acústico 

As paredes do sistema construtivo Light Steel Framing são em sua maioria ocas. O 

colchão de ar formado entre os perfis de aço galvanizado e as chapas de fechamento já 

garante um melhor desempenho acústico e térmico. No entanto, em muitos ambientes se faz 

necessário um tratamento de melhor qualidade. 

Sendo assim, podem ser instaladas mantas com características térmicas e acústicas 

como a lã de rocha, lã de vidro e também a lã de pet. Vale ressaltar que para utilizar a lã de 

vidro alguns cuidados são necessários evitando incômodos pelos funcionários que 

manipularão o material. Luvas e óculos são indispensáveis, bem como calças e camisas de 

manga comprida, minimizando a exposição da pele ao contato com o material.  

                  

Figura 34 - Fotografias de isolantes térmicos. Da esquerda para a direita: Lã de pet, lã de vidro e lã de rocha.  

Acervo da Autora. 

 

Essas mantas preencherão o espaço formado entre os perfis e devem ser inseridas na 

parede após a conclusão das instalações dos elementos dos sistemas elétrico e hidráulico. 
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Ensaios realizados por fabricantes mostram que dependendo da configuração da 

parede (conjunto de montantes e placas de fechamento) é possível ter uma redução de até 50 

db, tornando um ambiente antes incômodo em confortável, conforme compilado na Tabela 9. 

Tabela 9 - Tabela compilada de resultados de ensaios de absorção acústica. 

Tipo de Parede Diminuição em db 

OSB 11, 3mm, perfis, placa de gesso acartonado 12, 5mm. 39 db 

Cimentícia, perfis, cimentícia. 50 db 

Cimentícia, perfis + lã de rocha, cimentícia.  57 db 

Argamassa+ placa de OSB 11, 3 mm, perfis, gesso acartonado. 49 db 

*Dados retirados das DATecs 14 e 15 e catálogo EcoplacDecorlit. 

 

As mantas instaladas nas edificações podem também melhorar a qualidade térmica dos 

ambientes, diminuindo a passagem do calor e do frio. Isso será determinado pelas 

propriedades térmica dos materiais utilizados. Segundo a ABNT a resistência térmica de 

elementos e componentes, representado pela letra R, é definida pelo “quociente da diferença 

de temperatura verificada entre as superfícies de um elemento ou componente construtivo 

pela densidade de fluxo de calor, em regime estacionário” (ABNT, 2005, p. 01), que significa 

a capacidade que os materiais possuem de retardar a passagem da temperatura, seja de fora 

para dentro ou de dentro para fora dos ambientes. Esse número é definido em função da 

espessura do material que será analisado, logo o mesmo material pode ter resistências 

diferentes dependendo da sua forma de apresentação.  

Outro artifício que pode ser empregado para diminuir a troca de calor entre os 

ambientes externos e internos é a aplicação de placas de EPS
58

 na estrutura das paredes. Esse 

sistema de montagem é conhecido pela sigla EIFS – Exterior Insulation & Finish System, no 

qual placas em EPS são colocadas após a membrana impermeável à água e permeável ao 

vapor e servem como uma barreira extra. Essa solução é comumente utilizada em territórios 

com baixas temperaturas e que necessitam garantir que o calor interno não seja perdido para o 

ambiente externo, conforme pode ser observado na Figura 35: 

                                                           
58

  EPS é a sigla utilizada para Poliestireno Expandido, mais comumente conhecido pela marca comercial 

Isopor®. 
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Figura 35 - Esquema de montagem para paredes no sistema EIFS. 

 

2.1.8. Revestimentos 

Os revestimentos utilizados em edificações construídas em Light Steel Framing são 

basicamente os mesmos utilizados em outros tipos de construções. 

Após o fechamento em placas dos painéis podem ser instaladas cerâmicas, pinturas e 

até mesmo revestimentos modulares. Assim como na construção convencional em alvenaria 

alguns cuidados com a execução dos revestimentos se fazem necessários. 

As etapas de finalização da edificação vão depender do tipo de parede construída e do 

revestimento escolhido. Para facilitar o entendimento serão demonstrados os principais tipos 

de revestimentos utilizados no sistema. 

 Pintura 

A pintura é o tipo de acabamento mais barato e usual nas construções brasileiras. De 

fácil manutenção e de execução simplificada é amplamente utilizada em edificações de 

interesse social.  

EPS 

SIDING  
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Sua aplicação em paredes executadas com fechamento em placas cimentícias e em 

gesso acartonado é similar à alvenaria. Após o tratamento de juntas, as placas de fechamentos 

se tornam uma superfície única, permitindo uma aplicação uniforme das tintas.  

Podem ser utilizadas todas as tintas existentes no mercado, seguindo as suas 

aplicações e usos específicos.  

Se a opção de fechamento externo é a OSB deve-se instalar após a membrana 

impermeável à água e permeável ao vapor uma malha metálica ou malha de fibra de vidro 

antes da aplicação da argamassa. Isso dará a aderência necessária da argamassa ao substrato. 

Após a cura da argamassa a pintura poderá ocorrer normalmente.  

 Cerâmicas, porcelanatos e azulejos aplicados nas paredes. 

A movimentação da estrutura do Light Steel Framing pode ocasionar fissuras nos 

revestimentos se os mesmos não forem executados utilizando rejuntes e argamassas de 

assentamento adequadas.  Esses materiais devem ser flexíveis, para assim absorver as 

deformações da estrutura sem danificar os acabamentos aplicados. Sugere-se o uso de 

argamassa ACIII
59

. 

 Pisos 

Os revestimentos de pisos também podem sofrer rupturas em função da deformação da 

estrutura, além da expansão e retração que o material utilizado na laje pode ocasionar. O uso 

de rejuntes flexíveis e argamassas do tipo ACIII são os mais indicados, diminuindo a 

possibilidade de fissuras nos pisos instalados, principalmente os cerâmicos. 

Assim como na construção em alvenaria as áreas molháveis e molhadas devem ser 

impermeabilizadas, protegendo as chapas e os perfis em aço galvanizado da água e umidade. 

Essa impermeabilização em ambientes como cozinhas e banheiros deve ser aplicada no piso e 

subir nas laterais das paredes conforme descrito na DATec nº 15: 

Ainda na base da parede da cozinha e banheiro aplica-se impermeabilização 

com argamassa polimérica ou asfalto modificado com polímero, com a 

introdução de uma tela de poliéster, até uma altura de 400mm a partir do 

nível do piso e uma largura de 200mm no piso. Nas paredes do box, a 

impermeabilização com asfalto modificado com polímeros é realizada em 

toda a altura da parede, sendo as superfícies das paredes e do piso revestidas 

com placas cerâmicas. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013b, p. 6). 
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 Argamassa colante tipo III, utilizada para assentar revestimentos sujeitos a elevadas tensões de cisalhamento.  



 100 

Para uma aplicação adequada alguns fornecedores do sistema Light Steel Framing 

aconselham o uso de malha de fibra de vidro ou até mesmo uma lona plástica entre a placa de 

OSB ou laje seca e o contrapiso. Isso fará com o que o piso aplicado flutue sobre a estrutura, 

conforme desenho: 

 

Figura 36 - Detalhe de conjunto de laje com OSB + revestimento e manta em fibra de vidro. 

 

Os pisos laminados possuem um resultado melhor, pois necessitam de uma manta de 

regularização solta entre o piso e o contrapiso, permitindo assim que a estrutura da laje 

trabalhe sem danificar o revestimento. 

Os carpetes e pisos vinílicos também podem ser aplicados com a vantagem de não 

utilizarem água em sua instalação.  

Outro cuidado a ser tomado na execução da instalação de pisos é o momento de 

execução do contrapiso. Ele deve ser executado antes da instalação dos perfis (guias e 

montantes), diminuindo assim as fissuras dos revestimentos nos cantos e quinas dos 

ambientes. Quando executado após o chumbamento da estrutura o contrapiso ficará com 

diversos cantos internamente nos ambientes, aumentando o número de falhas nos 

revestimentos que serão aplicados posteriormente. 

 Revestimentos modulares  
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As edificações que utilizam sistemas construtivos secos geralmente são associados à 

revestimentos modulares de suas fachadas. Existem hoje no mercado brasileiro alguns tipos 

de revestimentos modulares de fácil aplicação no Light Steel Framing, conforme descrito a 

seguir: 

 O siding
60

vinílico é um revestimento em PVC para uso em fachadas externas. Esse 

tipo de revestimento deve ser instalado após a aplicação da membrana através de 

parafusos. É encontrado em réguas e possui uma série de componentes que 

garantem um acabamento adequado às construções secas. Podem ser instaladas 

horizontalmente ou verticalmente, além de possuir uma manutenção simplificada, 

sendo necessária apenas uma solução de água com detergente e sabão líquido para 

manter o revestimento limpo.  

 Outra opção de acabamento modular são as placas em alumínio. Esse tipo de 

acabamento pode ser aplicado acima de uma subestrutura também após a 

aplicação da membrana. Em alguns casos, pode se optar em instalar placas 

cimentícias nas fachadas e posteriormente aplicar esse revestimento com 

adesivos adequados. No entanto, a execução das placas cimentícias deve ser 

muito bem realizada, evitando desníveis e incontinuidades na superfície.  

 Existem ainda revestimentos modulares em siding de OSB (que servem também 

como contraventamento da estrutura) que são encontrados em chapas e aceitam 

pinturas, podendo ainda em alguns modelos substituir a placa de OSB utilizada no 

contraventamento. Com essa opção é possível excluir uma etapa na montagem do 

sistema.  

2.1.9. Esquadrias 

Com o sistema Light Steel Framing é possível instalar qualquer tipo de esquadria, 

lembrando que cada material utilizado em portas e janelas pode possuir um tipo diferente de 

fixação. A definição do tipo esquadria e sua fixação vão influenciar diretamente no projeto 

estrutural, uma vez que os vãos deverão considerar a espessura do material utilizado para a 

fixação. 
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 Revestimento em tiras de madeira ou outro material utilizado para revestir fachadas externas. 
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A espuma de poliuretano expansiva é um dos tipos de fixação mais utilizados na 

instalação de esquadrias. De rápida e fácil aplicação é necessário deixar em torno de 20mm no 

perímetro da esquadria. 

Outra solução que pode ser aplicada é a fixação com parafusos. Neste caso, não seria 

necessário aumentar o vão livre das esquadrias no cálculo da estrutura. Um detalhe importante 

na instalação de janelas e portas é a necessidade de se instalar trechos de madeira no mínimo 

em três pontos atrás do perfil que receberá as esquadrias. Isso fará com que os esforços de 

aberturas e fechamentos bruscos sejam absorvidos de maneira mais suave na estrutura, 

garantindo também um melhor desempenho das fixações dos parafusos. 

2.1.10. Fixações no Light Steel Framing 

Considerando a quantidade de materiais diferentes que são utilizados no Light Steel 

Framing é natural que exista uma série de componentes de fixação como parafusos e 

chumbadores. Em função até mesmo de suas particularidades físicas, cada material deve 

utilizar o tipo de parafuso adequado. Todos os parafusos, chumbadores e grampos utilizados 

devem ser compatíveis com a composição do aço galvanizado, dificultando a sua corrosão. 

A seguir serão brevemente citados os tipos de fixações e suas utilizações: 

 Chumbadores químicos – ancoragem da estrutura na fundação; 

 Chumbadores tipo Parabolt – ancoragem da estrutura na fundação; 

 Parafuso cabeça flangeada ponta broca – perfil + perfil com espessura > 0, 80mm; 

 Parafuso cabeça flangeada ponta agulha – perfil + perfil com espessura < 0, 80mm; 

 Parafuso cabeça chata dentada ponta broca – placas de OSB fixadas em perfis; 

 Parafuso cabeça chata ponta broca com asas – placas cimentícias em perfis; 

 Parafuso cabeça trombeta ponta agulha – placas de gesso acartonado em perfil com 

espessura < 0, 80mm; 

 Parafuso cabeça trombeta ponta broca – placa de gesso acartonado em perfil com 

espessura > 0, 80mm; 

 Parafuso cabeça trombeta com rosca grossa ponta agulha – placa de gesso 

acartonado em placa de OSB; 

 Parafuso com cabeça sextavada flangeada – perfil com perfil no qual não haverá 

fechamento em placas. Garante uma resistência maior à fixação; 
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 Parafuso com cabeça lentilha ponta broca – membrana impermeável à água e 

permeável ao vapor com perfis de aço galvanizado; 

 Grampos galvanizados – membrana impermeável à água e permeável ao vapor 

com chapa de OSB. 

2.2. RESISTÊNCIA AO FOGO 

Segundo a ABNT 15575-1 as construções para habitação com até cinco pavimentos 

devem seguir alguns princípios básicos de segurança contra incêndios. O primeiro princípio é 

o de proteger a vida dos usuários possibilitando a saída das edificações em segurança.  

Dificultar a propagação de incêndios, outro princípio determinado pela ABNT 15575-

1, pode ser garantindo através dos materiais empregados e também pelas especificações 

técnicas de instalações elétricas e de gás. Além disso, é necessário definir em projeto 

possíveis rotas de fuga para os usuários das edificações habitacionais e acessos facilitados 

para o Corpo de Bombeiros. 

As paredes estruturais devem apresentar resistência ao fogo por um período 

mínimo de 30min, assegurando neste período condições de estabilidade, 

estanqueidade e isolação térmica, no caso de edificações habitacionais de até 

cinco pavimentos. (ABNT. 2013d, p. 21). 

Segundo testes realizados pelo IPT para as DATecs disponíveis do sistema os 

componentes do Light Steel Framing resistem estruturalmente por 30 minutos. No entanto, é 

necessária uma avaliação mais profunda sobre o uso do siding vinílico com base em PVC. Por 

conter cloro em sua composição o PVC solta gases que podem ocasionar irritação para os 

olhos e garganta, dificultando assim a saída dos usuários. 

2.3. DURABILIDADE 

O sistema construtivo Light Steel Framing é composto por materiais que possuem 

características diferentes entre si, portanto cada componente possui uma vida útil.  

Ainda pela ABNT NBR 15575, a vida útil de projeto (VUP) deve ser no mínimo igual 

aos valores apresentados na Tabela 10: 
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Tabela 10 - Vida útil de projeto (VUP). 

Sistema VUP mínima em anos 

Estrutura 50 

Pisos internos 13 

Vedação vertical externa 40 

Vedação vertical interna 20 

Cobertura 20 

Hidrossanitário 20 

Considerando periodicidade e processos de manutenção. Tabela adaptada de ABNT 15575 – 1:2013. 

 

Para os perfis de aço galvanizado que compõe a estrutura da edificação em LSF a 

definição da VUP é muito maior do que a considerada na norma de desempenho. 

Estudos realizados pela organização norte-americana Steel Framing Alliance
61

 

demonstram que com a proteção proporcionada pela galvanização os perfis podem durar mais 

de 350 anos, até a sua camada de zinco ou alumínio-zinco ser completamente deteriorada.  

Os painéis de fechamento, placas cimentícias, gesso acartonado e OSB, se protegidos 

da umidade, da água em contato direto e do calor podem superar a estimativa de VUP da 

norma de desempenho. As placas de OSB, por exemplo, podem ter sua vida útil diminuída em 

função da umidade, pois as tiras da madeira podem inchar e retrair, causando danos na 

estrutura da placa.  

O siding vinílico também é outro material que tem uma vida útil de projeto 

significativa, desde que a manutenção preventiva, como por exemplo, a limpeza periódica, 

seja feita dentro do prazo estipulado nos manuais dos usuários.  

Os demais componentes utilizados nas edificações em LSF como as conexões, 

tubulações hidrossanitárias e elétricas e os revestimentos são os mesmos utilizados em 

construções convencionais e devem cumprir os prazos mínimos estipulados pela norma. 

2.4. MANUTENÇÃO 

É possível afirmar que a manutenção é uma das principais falhas do sistema no 

contexto atual brasileiro. A falta de mão de obra qualificada e capacitada para executar as 

manutenções preventivas e corretivas no sistema faz com que o Light Steel Framing não seja 
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  Estudos disponíveis em http://www.steelframing.org>. Acesso em 10 de julho de 2013. 

http://www.steelframing.org/
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aceito pelos usuários finais. Além da mão de obra, a ausência de conhecimento dos 

proprietários sobre o funcionamento do sistema impossibilita a manutenção correta da 

edificação construída em LSF. Para tanto, o Manual de Uso, Operação e Manutenção se faz 

necessário.  

A disponibilidade de materiais e componentes também pode impedir a manutenção 

das edificações em LSF. Como poderá ser visto a seguir, os fornecedores para o sistema, em 

sua maioria, estão instalados nas regiões sul e sudeste do Brasil, dificultando assim a 

pulverização do sistema construtivo.  

2.4.1. Manual de Uso, Operação e Manutenção. 

O Manual de Uso, Operação e Manutenção é uma ferramenta que deve ser entregue ao 

usuário das edificações. Nele devem constar informações como: 

 materiais utilizados na construção; 

 fornecedores e fabricantes dos materiais utilizados na construção; 

 mapa de instalações elétricas e hidrossanitárias; 

 procedimentos para a manutenção preventiva dos sistemas e componentes da 

edificação; 

 procedimentos para a manutenção corretiva dos sistemas e componentes da 

edificação. 

No entanto, nem todas as construtoras e incorporadoras entregam o manual completo, 

explicativo, o que vai atrapalhar a manutenção da edificação e pode abreviar a vida útil da 

edificação.  

Ainda neste manual deve conter o que o usuário pode ou não modificar naquela 

edificação. Geralmente, com o objetivo de baratear a estrutura do LSF, todas as paredes e 

quadros externos e internos são estruturais. Para uma reforma é necessário analisar qual 

parede pode ser alterada e qual é a consequência dessa alteração. Exemplificando: comumente 

as habitações sociais passam por acréscimos de área construída após a entrega da edificação 

ao usuário. Isso acontece como uma maneira de personalizar a habitação e até mesmo atender 

as necessidades de cada família. Nos sistemas construtivos industrializados, em particular o 

LSF as alterações podem ocorrer, mas com maior análise prévia, pois podem solicitar um 

reforço na estrutura existente. 
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Esse tipo de necessidade futura pode ser prevista na fase de projeto, determinando que 

algumas paredes não possuam função estrutural, e sim apenas função de fechamento dos 

ambientes. 

2.4.2. Levantamento de Fornecedores 

Os componentes utilizados já estão disponíveis em todo o território nacional, mas sua 

maior concentração ainda se dá no Sul e Sudeste do país.  

Para facilitar o entendimento de como a rede de fornecedores se encontra, foram 

elaborados mapas com a localização dos principais fornecedores e fabricantes de 

componentes utilizados no sistema construtivo LSF, disponíveis para consulta no Apêndice 

A. Inicialmente um levantamento das construtoras que obtinham o conhecimento da técnica 

foi feito. Entretanto, no decorrer da pesquisa foi observado o crescimento significativo de 

construtoras que trabalham com o LSF no Brasil, resultado até mesmo da quantidade de 

cursos ministrados pelos fornecedores de perfis, e chapas de fechamento. Apesar disso, a mão 

de obra ainda é escassa. Desse modo, montadores e construtoras não serão aferidos nesse 

subCapítulo. 

Através dos mapas é possível notar que a grande maioria dos fornecedores de perfis 

metálicos se encontra na região sudeste do país. Esse fato acaba encarecendo o produto em 

determinadas regiões. Os fretes e até mesmo a mão de obra especializada que deverá ser 

relocada para a montagem do sistema são os responsáveis por esse aumento no preço, que por 

diversas vezes acaba impossibilitando a utilização do LSF. 

Os demais produtos e materiais utilizados na montagem do LSF podem ser levados 

facilmente para todas as regiões do país, considerando que muitos possuem fornecedores e 

distribuidores na maioria dos estados brasileiros.  

Em função da logística dos perfis, a utilização do sistema seco LSF para pequenas e 

unitárias construções é dificultada nas regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. 

Entretanto, sua utilização para habitações populares, que geralmente são construídas em maior 

escala, possibilita um barateamento da unidade. 

2.5. DETALHAMENTO 

Por se tratar de uma construção industrializada a necessidade de detalhar e planejar a 

construção é bem maior do que na construção convencional em alvenaria. Pequenos erros e 
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ajustes que normalmente são definidos no canteiro de obras devem ser evitados quando o 

sistema construtivo escolhido é o Light Steel Framing. 

Nos países onde o LSF é usado há mais tempo é possível encontrar uma vasta 

bibliografia com detalhes construtivos elaborados e que podem servir como base para o 

desenvolvimento de detalhes específicos para o mercado brasileiro. 

Em função das combinações que podem acontecer nos fechamentos das paredes é 

necessário que o estudo preliminar seja adequado na fase de projeto executivo com as 

espessuras corretas dos painéis estruturais. 

Todos os encaixes e interfaces podem e devem ser previamente estudados, facilitando 

assim a montagem do sistema e minimizando a ocorrência de falhas. 

Conforme já citado anteriormente devem ser definidos os tipos de fixação com os 

quais as esquadrias serão instaladas, prevendo assim a espessura que deverá ser considerada 

para o projeto estrutural além do vão-luz
62

. Ainda lidando com as esquadrias, devem ser 

considerados os acabamentos adequados das vergas e contravergas evitando assim o acúmulo 

de água de chuva e possíveis infiltrações, que são comuns até mesmo nos sistemas 

construtivos convencionais.  

Em alguns casos a análise dos detalhes do sistema pode levar a uma opção mais barata 

de montagem. Um exemplo claro disso é a utilização das placas utilizadas em lajes de 

pavimentos superiores, seja OSB ou placas combinadas de madeira e cimentícia, apoiadas 

diretamente nos painéis das paredes do pavimento inferior. Com essa escolha o custo dos 

perfis utilizados na laje pode diminuir em torno de 10%, segundo o Engenheiro de Produção 

Civil Roberto Nakamura (informação verbal)
63

. 

Executando dessa maneira, é possível diminuir a quantidade de perfis utilizados como 

apoio barateando a estrutura da laje, conforme desenho explicativo: 
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 Vão-luz é o espaço final livre em esquadrias (portas e janelas). 
63

 Informação obtida em curso sobre projetar em Light Steel Framing ministrado pelo Eng. Roberto Nakamura, 

da UpRise Consultoria para arquitetos da Ipiranga Produtos de Petróleo no Rio de Janeiro em julho de 

2013.Roberto Nakamura é Engenheiro de produção civil formado pela Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná e trabalha com projetos em Light Steel Framing desde 2009. Atualmente é Diretor 
geral da UpRise Soluções Técnicas Framing.  
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Figura 37 - Corte esquemático sem escala com exemplos de montagem em lajes de pavimentos. Desenvolvido pela 

autora. 

 

Entretanto, apesar de baratear a construção essa solução não considera a possível 

substituição dessas chapas, que podem sofrer algum dano durante a vida útil da edificação.  

Para facilitar o entendimento e ilustrar o tipo de detalhamento necessário para uma boa 

execução em LSF, seguem alguns detalhes de projetos: 

 

Figura 38 - Detalhes construtivos para fixação de janelas. Desenvolvido pela autora. 
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Figura 39 - Detalhe construtivo com radier e calçada. Desenvolvido pela autora. 

 

 

Figura 40 - Detalhe construtivo adaptado de fixação de esquadrias. Fonte: WPatrial, 2011. 
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Figura 41 - Detalhe de fixação de esquadria com revestimento em siding. Fonte: DATec nº 15, p. 7. 

 

 

 

 

Figura 42 - Detalhe de fixação de reforço em chapa em madeira. Fonte: W Patrial, 2011. 
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Figura 43 - Detalhe de tratamento em juntas de placas cimentícias. Fonte: DATec nº 14, p. 7. 

 

2.6. A QUESTÃO AMBIENTAL DO SISTEMA LIGHT STEEL FRAMING 

A conservação do meio ambiente é uma preocupação constante na atualidade. 

Conceitos como sustentabilidade e ecoeficiência
64

 ganharam força e destaque entre empresas, 

organizações não governamentais (ONGs) e principalmente em órgãos públicos. As 

legislações, cada vez mais rigorosas, exigem cuidados que até então eram ignorados. 

O conceito de sustentabilidade está relacionado ao conceito de desenvolvimento 

sustentável, disseminado a partir da década de 1970. O desenvolvimento sustentável é aquele 

que promove o desenvolvimento no momento presente, preservando os recursos naturais e 

atendendo as necessidades atuais, garantindo que as próximas gerações também consigam 

atender as suas necessidades no futuro. A Eco-92, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, 

gerou um primeiro documento onde 179 países se comprometiam com o desenvolvimento 

sustentável. Na esfera nacional, posteriormente, ainda foram criadas legislações do Ministério 

do Meio Ambiente (MMA), como a Resolução CONAMA
65

 307 de 2002 e pelo Governo 

Federal a Politica Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal n° 12.305/2010).  Esta última 

prevê a implantação de um “Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil”, 

focado para a correta destinação dos resíduos, visando a não geração, o reaproveitamento e a 

reciclagem dos resíduos.” (SINDUSCON, 2012, p. 14) em cada obra.  

 

                                                           
64

  Sustentabilidade é um conceito baseado em justiça social, economia e preservação do meio ambiente. O 

conceito de ecoeficiência, por sua vez, é baseado apenas em dois aspectos: o ambiental e o econômico.  
65

  CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. A CONAMA 307 ainda foi alterada posteriormente 

pelas resoluções: 348/04, 431/11 e 448/12. 



 112 

Para o Ministério do Meio Ambiente:  

Art. 4º Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de 

resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o 

tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos. (BRASIL, 2002). 

Tendo em mente essa ideia, a iniciativa privada e também a pública incentivam o uso 

consciente de nossos recursos naturais, através de inovações técnicas, gerenciamento 

adequado de procedimentos e especialmente repensando os processos em todas as áreas. 

Entretanto, não basta apenas utilizar os recursos naturais de maneira mais eficiente, é preciso 

também minimizar a geração de resíduos e reaproveitar os materiais que possam ser 

reaproveitados ou reciclados. 

No mercado da AEC, as preocupações com o meio ambiente são pertinentes, podendo 

ser citadas a utilização excessiva de recursos naturais e a geração intensa de resíduos sem a 

correta destinação. Estima-se que “a construção civil brasileira consome atualmente algo em 

torno de 40% dos recursos naturais extraídos”. (TAJIRI; CAVALCANTI; POTENZA, 2012, 

p. 16). 

Por outro lado a construção civil é um dos maiores geradores de resíduos sólidos do 

mundo. Como destacado no CONAMA 307: 

Art. 2º[...] 

I - Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes 

da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos 

cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, 

madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 

asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente 

chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha; (BRASIL, 2002).  

Para o Sinduscon-SP
66

(2012, p. 19) a quantidade de Resíduos da Construção Civil 

(RCC) gerados representa 2/3  da massa de resíduos urbanos de um município. Segundo a 

CAIXA (2010, p. 133) isso resulta em torno de 500kg/hab.ano
67

 no Brasil.  

Vale ressaltar que os conceitos do desenvolvimento sustentável devem ser aplicados a 

todos os tipos de construção, desde as pequenas reformas até edifícios e construções de 

grande porte.  
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 Sinduscon-SP – Sindicato da Indústria da Construção Civil de Estado de São Paulo.  
67

  Os números levantados pelo Sinduscon-SP ficam em torno de 400Kg/hab.ano  a 700Kg/hab.ano.  
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Com o intuito de minimizar o uso de recursos naturais e a geração de RCC, empresas 

vêm buscando novas tecnologias não só de materiais e sistemas construtivos, mas também de 

planejamento e gerenciamento de obras, como será visto no Capítulo 3. 

A Caixa Econômica Federal, por exemplo, através da certificação Selo Casa Azul 

destaca: 

O desafio é, na verdade, a busca de um equilíbrio entre proteção ambiental, 

justiça social e viabilidade econômica. Aplicar o conceito de 

desenvolvimento sustentável é buscar em cada atividade formas de diminuir 

o impacto ambiental e aumentar a justiça social dentro do orçamento 

disponível. (CAIXA,2010, p. 11). 

Não é outro o entendimento de Tajiri, Cavalcati e Potenza:  

Uma habitação pode ser considerada sustentável quando a adequação 

ambiental, a viabilidade econômica e a justiça social são incorporadas em 

todas as etapas de seu ciclo de vida, ou seja, desde a fase de concepção, 

construção, uso e manutenção; até, possivelmente, em um processo de 

demolição. (TAJIRI, CAVALCANTI; POTENZA, 2012, p. 30). 

Portanto, as soluções adequadas para a redução do consumo e a diminuição dos 

resíduos devem ter como objetivo também otimizar os custos envolvidos na construção. Os 

processos de projeto para as edificações, seja qual for o porte e o uso final, devem ser 

repensados, desde o momento inicial, até a fase de depuração da edificação.  

A proposta do sistema construtivo Light Steel Framing vai de encontro a todos esses 

anseios. 

O LSF é um sistema construtivo considerado seco, pois não utiliza água em sua 

montagem. O uso da água é restrito às fundações da construção. Por sua vez, as fundações 

para edificações térreas e de pequeno porte geralmente são simplificadas, como já exposto no 

subCapítulo 2.1.1. Desse modo, é possível reduzir significativamente o emprego da água e a 

quantidade de material utilizado nas fundações. Curiosamente, o uso racional da água para a 

obtenção do Selo Casa Azul da CAIXA, é exigido apenas após a construção finalizada e não 

durante a obra, através de dispositivos de medições individuais, sistemas de fluxo controlado 

(como torneiras e bacias sanitárias) e reuso de águas pluviais.  

A estrutura do LSF em perfis de aço galvanizado pode ser toda industrializada (perfis 

personalizados), diminuindo assim a quantidade de sobras e consequentemente resíduos para 

descarte. O aço, por sua vez, é um material 100% reciclável, o que pode ser feito infinitas 

vezes, mantendo sempre suas características. A indústria metalúrgica inclusive recicla o 
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material descartado, diminuindo assim os custos empregados com a extração e com a 

fabricação do aço. Dados disponibilizados pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 

mostram que 60% do aço utilizado no mundo são fabricados a partir de sucata do mesmo 

material (CSN, 2013). 

Outro material essencial para a estrutura do sistema LSF são as placas de fechamento 

em OSB. A placa de OSB é formada por ripas de madeira coladas e prensadas. Os resíduos 

gerados pela construção civil de madeira podem ser reutilizados para outros fins, desde que 

processados. Pelo Brasil diversas cooperativas de reciclagem recolhem a madeira utilizada na 

construção civil. Após a triagem, o material pode se tornar fertilizantes orgânicos, serragem 

para o uso no sistema de esgoto, lenha e até mesmo mobiliários. No entanto, para a queima do 

OSB (lenha ou combustível) é necessário um aprofundamento dos estudos em relação ao 

comportamento da resina utilizada na fabricação das chapas. 

Levando em consideração a atual classificação dos resíduos sólidos pelo CONAMA 

307
68

, o gesso acartonado, material utilizado como fechamento das paredes internas, deve ter 

suas sobras recicladas para outros usos. É sabido que as maiores jazidas do minério Gipsita
69

 

estão localizadas no norte e nordeste brasileiro. Pensando no desenvolvimento sustentável a 

grande distância entre a extração/fabricação e o usuário final não é adequada. Em razão disso, 

a reciclagem e posterior reutilização do pó de gesso (sulfato de cálcio) tem relevante 

importância para o mercado da AEC. O gesso, após ser processado se transforma em sulfato 

de cálcio e pode ser utilizado como fertilizante para a agricultura ou até mesmo retornar para 

a construção civil através do seu uso em cimento. 

Por ser um sistema industrializado a quantidade de resíduos gerados em uma obra em 

LSF é bem menor do que a quantidade gerada de resíduos em uma obra convencional em 

alvenaria. Conforme visto no subCapítulo 2.1.6, em uma obra convencional as instalações 

elétricas e hidráulicas geram uma quantidade de resíduos e um desperdício de materiais 

significativo. Com o uso do LSF tais instalações são planejadas e executadas antes mesmo do 

fechamento interno do sistema, minimizando assim os resíduos da obra.  

                                                           
68

 O CONAMA 307 classifica os resíduos da construção civil em quatro classes: 

 Classe A – Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados. 

 Classe B – Resíduos recicláveis para outras utilizações. 

 Classe C – Resíduos que não possuem tecnologia disponível para a sua reciclagem. Devem ser descartados 

em aterros legalizados. 

 Classe D – Resíduos considerados perigosos, que possuem compostos orgânicos voláteis, presentes em tintas 

e vernizes, por exemplo. Devem ser descartados em aterros legalizados.  
69

  Gipsita – minério de cálcio utilizado para a fabricação do gesso. 
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Assim como a execução da obra a manutenção futura nas edificações em LSF produz 

menos resíduos, reduzindo o incômodo para os usuários finais. 

O custo envolvido com o descarte de RCC é relativamente alto. Dessa forma, 

pequenos construtores descartam seus resíduos em aterros ilegais ou até mesmo em vias 

públicas, gerando um problema ainda maior para os municípios. Para os materiais 

empregados no LSF (aço, madeira e gesso) os valores para a reciclagem, é muitas vezes 

menor do que o descarte em aterros legalizados. 

O desmonte ou demolição de uma edificação, por sua vez, não é um tema recorrente 

nos projetos para a construção civil. No sistema LSF o desmonte (aqui tratado como 

desmontagem do sistema) e a remontagem em outra localidade é uma realidade. Como seus 

encaixes são feitos através de parafusos, é possível transportar seus componentes e reutilizá-

los sem muita perda nos materiais. Caso não haja interesse em reutilizá-los podem ser 

reciclados como visto anteriormente. 

John em publicação para a CAIXA (2010, p. 129) ressalta “não existe material que não 

tenha impacto ambiental ao longo de todo o seu ciclo de vida”. Feita essa importante ressalva, 

é possível afirmar que o LSF possui características benéficas quando comparado a outros 

sistemas construtivos nos aspectos ambientais. A reciclagem e a reutilização dos materiais que 

configuram a estrutura do LSF e a facilidade da montagem do sistema diminui o descarte 

quando da depuração da construção. Por ser um sistema construtivo seco permite a montagem 

de edificações em regiões áridas ou com escassez de água, sendo utilizado, por exemplo, em 

situações emergenciais, através de projetos e kits padronizados. 

2.7. O LIGHT STEEL FRAMING PARA HABITAÇÕES EMERGENCIAIS 

Com uma extensão territorial igual a 8,5 milhões km² o Brasil possui diversas 

tipologias topográficas, o que consequentemente ocasiona variados eventos ou fenômenos 

naturais. Tais eventos acarretam, muitas vezes, perdas humanas e econômicas, e são 

configurados, deste modo, como desastres naturais.  

Vale ressaltar que: 

Nem todo fenômeno natural é perigoso ao homem, uma chuva forte, o 

deslizamento de uma encosta ou a cheia de um rio, só tornam-se uma 

ameaça quando afetam o funcionamento de uma comunidade, causando 

perdas de vidas, prejuízos e danos materiais. (ANDERS, 2007, p. 32). 
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Assim como mostrado no Capítulo dois os eventos naturais, por si só, não são 

responsáveis pelos desastres que os sucedem. A falta de infra-estrutura adequada de água e 

esgoto, bem como os assentamentos em áreas de preservação da natureza como mananciais e 

encostas de morros aumenta o risco para os moradores das cidades. Além disso, o crescimento 

desordenado, a falta de planejamento e a alta taxa de impermeabilidade da cidade aumentam a 

frequência dos eventos.  

Segundo a Secretaria Nacional da Defesa Civil (SEDEC) (2013) os desastres naturais 

mais frequentes no Brasil podem ser identificados pelas regiões geopolíticas brasileiras: 

 Região Norte – incêndios florestais e inundações; 

 Região Nordeste – secas e inundações; 

 Região Centro-Oeste – incêndios florestais; 

 Região Sudeste – deslizamento e inundações; 

 Região Sul – inundações, vendavais e granizo.  

 

Portanto, é possível afirmar que os eventos pluviométricos são encontrados na maior 

parte do território nacional.  

Os números apresentados pela Defesa Civil (2012 e 2013) demonstram que a maior 

quantidade de desastres ocorre em função da estiagem, representando 65% dos eventos em 

2012.  A estiagem é responsável pela maioria de afetados no país, contabilizando em 2011, 

1.308.873 e três óbitos, enquanto em 2012 foram 8.956.853 pessoas afetadas e seis óbitos.   

Entretanto, apesar de representar porcentagem significativa, a estiagem não causa 

tantos danos humanos
70

quanto os eventos relacionados à alta precipitação pluviométrica e às 

suas consequências, como podem ser observados na Tabela 11. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70

 Danos Humanos: óbitos, feridos, enfermos, desabrigados, desalojados e desaparecidos. Descrição dada pela 

Defesa Civil. 
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Tabela 11 - Óbitos e desabrigados em 2011 e 2012. Dados compilados dos Anuários da defesa Civil (2012 e 2013). 

Eventos Óbitos Desabrigados Desalojados 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Enxurradas 518 26 52.832 49.769 247.726 262.851 

Inundações 79 14 49.644 52.041 315.885 216.349 

Deslizamentos 472 26 7.228 1.129 44.519 2.801 

Alagamentos 01 05 2.874 1.048 13.287 854 

Chuvas Intensas 02 * 271 * 649 * 

Total 1072 71 112.849 103.987 622.066 482.855 

*As informações sobre Chuvas Intensas não aparecem no Anuário de 2012.  

Os desastres naturais pluviométricos foram responsáveis por mais de um milhão de 

desalojados
71

 e mais de 200 mil desabrigados em apenas dois anos.  

Historicamente, o que se constata após os desastres naturais são abrigos temporários 

providos pelos órgãos públicos (federal, estaduais e municipais) para atender a população 

desabrigada. Os abrigos temporários geralmente utilizam edificações existentes como os 

ginásios, as escolas e galpões públicos e privados para abrigar a população afetada. 

Entretanto, esses abrigos temporários, coletivos, limitam a privacidade familiar, além de 

promover a proliferação de doenças, principalmente as respiratórias, pois não foram 

projetados para abrigar um número grande de pessoas por tempo indeterminado. E de fato, o 

tempo de permanência nos abrigos comumente não é temporário.  

Em contrapartida, existem algumas soluções para abrigos temporários familiares 

desenvolvidos por ONGs e arquitetos que poderiam ser utilizados se não fosse o alto custo 

envolvido na sua aquisição.  

Levando em consideração o alto número de desabrigados e desalojados pelos eventos 

pluviométricos, e a pequena disponibilidade de abrigos temporários familiares individuais, o 

                                                           
71

 Desabrigados – Número de pessoas desalojadas ou cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e 

necessita de abrigo provido pelo Sistema. 

 Desalojados – Número de pessoas obrigadas a abandonar temporária ou definitivamente suas habitações, em 

função de evacuações preventivas, destruição ou avaria grave, decorrentes do desastre, e que não 

necessariamente carecem de abrigo provido pelo Sistema. (SEDEC, 2013, p. 28). 



 118 

sistema construtivo Light Steel Framing pode se apresentar como uma opção à rápida 

reconstrução de comunidades atingidas, minimizando assim o tempo de permanência nos 

abrigos coletivos.  

O LSF, como visto no início do Capítulo três, é um sistema construtivo que usa 

componentes em sua maioria industrializados, permitindo um rápido atendimento em uma 

situação emergencial. Além disso, ele pode ser levado desmontado, facilitando o transporte 

para regiões com difícil acesso, ou até mesmo previamente montado, possibilitando a rápida 

montagem do sistema.  

Seus componentes e as possibilidades de combinações entre eles permitem a 

adequação do sistema em todas as regiões do Brasil, desde as mais frias até as com climas 

mais quentes. Pela facilidade de montagem do sistema, após um rápido treinamento, a própria 

população estaria apta para a construção de suas moradias.  

A fabricação de Kits prontos, com projetos variados, em LSF é uma possibilidade real. 

Os projetos podem ser elaborados atendendo as necessidades de cada família (1, 2 ou até 

mesmo 3 quartos). Essa foi uma iniciativa, privada, tomada em New Orleans após a passagem 

do Furacão Katrina pelo sudeste americano no final de agosto de 2005. Os Katrina 

Cottages
72

, como são conhecidos, possibilitam a construção rápida de uma moradia, com 

diversos tamanhos e tipologias. Essas habitações possuem a aparência de uma habitação 

permanente construída em madeira. A aceitabilidade cultural foi uma das preocupações dos 

arquitetos envolvidos no processo de projeto, mantendo o aspecto das moradias existentes e 

facilitando a aceitação de seus compradores.  

As moradias em LSF utilizadas com o propósito de reconstruir regiões devastadas 

pelos eventos naturais, entretanto utilizam materiais que geralmente não estão disponíveis 

localmente. Como exposto no item 2.4.2 os fornecedores para o sistema estão concentrados 

em sua maioria no sul e sudeste brasileiro
73

, o que pode ocasionar um maior tempo gasto no 

transporte dos componentes.  

Feita essa importante ressalva, o sistema construtivo Light Steel Framing possibilita 

uma rápida reconstrução de habitações devastadas pelos desastres naturais com um preço 

acessível quando negociado em larga escala. Possibilitando assim a retomada célere da vida 

cotidiana dos cidadãos atingidos.  

                                                           
72

 Mais informações em: http://www.houseplans.com/collection/katrina-cottages e 

http://www.mariannecusato.com/katrina-cottages.html>. Acesso em 30 de janeiro de 2014. 
73

 Sem considerar aqui a fabricação das chapas em gesso acartonado, que estão disponíveis em todo o país em 

distribuidores e revendas. 

http://www.houseplans.com/collection/katrina-cottages
http://www.mariannecusato.com/katrina-cottages.html
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2.8. DEFINIÇÃO DA MONTAGEM DO SISTEMA PARA O USO EM HABITAÇÃO 

POPULAR 

O Light Steel Framing é um sistema construtivo que une os componentes e materiais, 

portanto, com ele é possível formar uma série de combinações atendendo às diversas 

necessidades de seus usuários, como mostrado no início do Capítulo. Contudo, as habitações 

populares que foram construídas utilizando o sistema seco optaram por acabamentos e 

fechamentos de paredes similares ao da construção em alvenaria. O uso de placa cimentícia 

como fechamento de área externa teve uso intenso. Pode-se afirmar que o acabamento em 

chapa cimentícia possibilita uma aceitação mais rápida do sistema, uma vez que quando 

acabada e entregue a edificação fica visualmente igual à alvenaria convencional.  

A utilização de siding vinílico ou outros tipos de revestimentos modulares em 

edificações habitacionais permite, por sua vez, uma manutenção facilitada e maior 

durabilidade, diminuindo o custo com manutenções posteriores.  

Conforme visto anteriormente, a limpeza dos revestimentos modulares, em particular o 

siding vinílico é feita através de água e sabão neutro enquanto a pintura da placa cimentícia 

deve ser refeita de tempos em tempos.  

Pensando em um melhor desempenho em longo prazo e na agilidade que o sistema e 

os acabamentos adquirem, sugerem-se os seguintes componentes na montagem do LSF para 

habitações populares unifamiliares térreas e isoladas:  

 fundação simplificada em laje radier, em função do baixo peso da estrutura 

(validada por engenheiro no projeto estrutural); 

 embasamento na fundação das áreas molhadas (cozinha e banheiro); 

 perfis em aço galvanizado que serão definidos em projeto estrutural específico; 

 chapas internas em gesso acartonado ST para áreas secas (quartos, salas, corredor, 

etc.); 

 chapas internas em gesso acartonado RU para áreas úmidas e molháveis (cozinha e 

banheiro); 

 chapas de fechamento externo em OSB 11,1mm, que servirão também como 

contraventamento da estrutura dos painéis, quando o espaçamento entre montantes 

for igual a 600mm; 

 manta em lã de vidro no interior das paredes dos quartos e salas; 
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 membrana impermeável à água e permeável ao vapor em toda a área externa da 

edificação; 

 membrana impermeável à água e permeável ao vapor protegendo as placas de OSB 

que estiverem em contato com instalações hidráulicas; 

 revestimento externo em siding vinílico; 

 cobertura do telhado em telhas shingle; 

 tubulações hidrossanitárias PEX. 

As esquadrias, instalações elétricas e demais componentes da edificação são 

equivalentes às utilizadas nos sistemas convencionais de construção e não serão avaliadas 

neste estudo. 

No Capítulo 4 serão apresentadas algumas simulações para habitações populares 

utilizando os materiais descritos e suas adaptações.  

2.9. CONSIDERAÇÕES SOBREO LIGHT STEEL FRAMING 

Neste Capítulo o Light Steel Framing foi apresentado, destacando alguns aspectos 

pertinentes à adoção do sistema construtivo em larga escala no ambiente brasileiro. A análise 

do LSF foi feita através de um levantamento de particularidades verificadas em obras e 

detalhes para a boa execução.  

É possível afirmar que o LSF é um sistema que pode ser utilizado com o intuito de 

minimizar a grande necessidade de moradias do país. A celeridade permitida pelo LSF pode 

ser empregada também para a reconstrução de áreas devastadas por desastres naturais.  

Além disso, o uso racional dos materiais usados no LSF possibilita uma maior 

preservação do meio ambiente, através da reciclagem e reutilização de seus principais 

componentes. 

Evidentemente algumas dificuldades ainda devem ser solucionadas para a ampla 

difusão do sistema. Uma das dificuldades a ser transposta é a multiplicação de fornecedores e 

a qualificação da mão de obra (incluindo aqui a utilizada para manutenção em uso da 

edificação). 

Os sistemas construtivos industrializados ainda podem possibilitar uma maior 

agilidade no processo construtivo, desde a fase de projeto até a fabricação dos componentes, 
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através da utilização de tecnologias da informação (TI), assunto que será tratado no próximo 

Capítulo.  
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3. A UTILIZAÇÃO DE MODELOS BIM PARA A ARQUITETURA 

Conforme exposto no Capítulo anterior, as técnicas construtivas passaram por 

modificações significativas nas últimas décadas.  A necessidade de se construir maior 

quantidade, e cada vez mais rápido, fez com que construtoras, arquitetos e engenheiros 

procurassem tecnologias mais modernas e atuais. Nesse ponto a utilização de sistemas 

industrializados facilita o processo como um todo.  

O uso cada vez maior de sistemas construtivos industrializados, permitido também 

pelos avanços na área da computação possibilita que o projeto seja construído virtualmente, 

facilitando a fabricação de seus componentes.  

A inclusão do computador e de softwares específicos para o trabalho do arquiteto 

permitiu inicialmente uma maior agilidade nos processos de projeto considerando que sua 

representação deixou de ser manual, com base em papel, lápis e nanquim e passou a ser 

virtual. Apesar disso, a utilização do computador infelizmente não significou uma alteração 

no processo projetual da grande maioria dos arquitetos. Essa mudança só passou a ser sentida 

nas duas últimas décadas quando o computador enfim deixou de ser apenas uma ferramenta 

para representar, e passou a fazer parte do processo de criação do objeto arquitetônico.  

O uso dos computadores não só facilita a visualização do projeto que está sendo 

elaborado, como também auxilia a gestão do projeto, as tomadas de decisões e principalmente 

simplifica a comunicação entre as partes integrantes (arquitetos, engenheiros, fornecedores e 

clientes), tornando o modelo virtual uma base mais fidedigna ao ambiente real, como será 

exposto no decorrer deste Capítulo. 

A evolução dos processos projetivos pode ser resumida através do esquema da Figura 

44: 

 

Figura 44 - Fluxograma evolutivo dos processos projetivos na arquitetura. 

REPRESENTAÇÃO 
MANUAL DO PROJETO  

REPRESENTAÇÃO 
VIRTUAL (CAAD) 

PROJETO VIRTUAL  MODELO  VIRTUAL  
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3.1. A UTILIZAÇÃO DE COMPUTADORES NOS PROCESSOS PROJETIVOS 

Pode-se afirmar que uma das maiores inovações do século XX foi o computador. Os 

primeiros computadores eram máquinas com tamanhos significativos que ocupavam salas 

inteiras e tinham como função básica auxiliar o trabalho de seus operadores. Tendo em vista 

seu custo muito elevado, apenas algumas empresas podiam investir em sua aquisição. 

Somente na década de 1990 os PCs (personal computer), que possuíam um custo mais 

acessível, passaram a ser utilizados por um número maior de pessoas, conforme exposto por 

Natividade: 

Na década de 1980, começaram a serem comercializados os primeiros 

microcomputadores pessoais e em 1984 a empresa Macintosh lançou o 

primeiro computador pessoal com plataforma gráfica. Somente na década de 

1990 que os computadores pessoais passaram a fazer parte do cotidiano das 

famílias médias. Mais tarde, o acesso mundial à internet, a partir de 1994, 

marcou a grande expansão das tecnologias da informação sem paralelo na 

história da humanidade, transformando o perfil dos estúdios de projeto. 

(NATIVIDADE, 2011, p. 62). 

Com a democratização do computador na última década do século XX os escritórios 

de arquitetura modificaram os seus processos de documentação e representação de projetos.  

O primeiro estudo sobre o uso de computador para auxiliar os desenhos dos projetos 

foi feito em 1963 pelo matemático Ivan Sutherland em sua tese de doutorado pelo MIT
74

. 

Sutherland desenvolveu um programa (console + software) chamado Sketchpad, que pode ser 

considerado o primeiro CAD (computer aided design
75

). Esse programa tinha como objetivo 

representar desenhos feitos a partir de uma caneta luminosa diretamente na tela. Para facilitar 

o seu uso, o teclado do computador possuía teclas como draw, move e delete
76

que 

simplificavam o processo do desenho. 

                                                           
74

 MIT - Massachusetts Institute of Technology. 
75

 Projeto assistido por computador - tradução nossa. 
76

 Desenhar, mover e apagar.  

http://web.mit.edu/


 125 

 

Figura 45 - Demonstração do Sketchpad. Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sketchpad-Apple.jpg. 

 

A partir desse estudo, os computadores passaram por evoluções permitidas também 

pelas novas tecnologias que foram surgindo. Assim como os hardwares, os softwares se 

desenvolveram trazendo facilidade e comodidade para seus usuários. Deve se ressaltar aqui 

que a quantidade de softwares disponíveis para a construção civil bem como as teorias sobre 

seus usos é muito mais abrangente do que esse trabalho apresenta. A proposta foi apenas criar 

um breve panorama sobre essa evolução.  

3.2. A EVOLUÇÃO DOS SOFTWARES PARA A ARQUITETURA 

No mercado da AEC, os aplicativos CAD substituíram as pranchetas gradativamente 

nas décadas de 1980 e 1990, tornando-se a principal ferramenta de trabalho para seus 

profissionais. As vantagens oferecidas pelos programas CAD eram diversas, incluindo a 

agilidade na execução dos desenhos de representação. Uma vez livre dessas obrigações, o 

designer poderia dedicar mais tempo à tarefa mais importante, ou seja, o projeto propriamente 

dito. (NATIVIDADE, 2011, p. 97). 

A utilização dos softwares CAD, entretanto, não representou uma mudança 

significativa no processo de trabalho do arquiteto, como já explicado anteriormente, e foi 

considerada apenas como uma “prancheta eletrônica”. O arquiteto continuava com o mesmo 

processo de criação e desenvolvimento, utilizando o computador apenas para elaborar 

desenhos. Ou seja, o que antes era elaborado manualmente passou a ser feito digitalmente.  

 

Nesse contexto vale ressaltar: 
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Embora seduzam pela simplicidade de uso e rapidez, desencadeiam uma 

tendência obsessiva pelo aumento da produtividade e racionalização do 

método. Essa busca compromete todo o trabalho porque acelera o processo 

criativo, avançando para etapas posteriores focadas somente na 

representação do prédio, de forma automática, sem que a ideia inicial ou a 

compreensão plena do projeto tenha sido ainda amadurecida. (BATISTA, 

2010, p. 32). 

Holisticamente, o processo criativo foi comprimido, e os projetos possivelmente 

podem não ser desenvolvidos corretamente, ocasionando inúmeras revisões para atingir o 

objetivo desejado pelo cliente. 

O software mais utilizado por arquitetos ainda hoje é o Autocad. Lançado pela 

Autodesk em 1982, o software traz novidades em cada nova versão. O Autocad não foi criado 

apenas para atender arquitetos, mas sim para a elaboração de desenhos técnicos de todas as 

especialidades (engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia 

elétrica e arquitetura). A necessidade de comandos característicos para cada disciplina fez 

com que o software evoluísse, criando versões particulares para cada especialidade. No caso 

da arquitetura os softwares utilizados são conhecidos CAAD
77

 (computer aided architecture 

design).  

É fato que mesmo com o computador muitos arquitetos continuaram e continuam a 

explorar suas possibilidades com maquetes físicas e croquis antes de digitalizar o projeto. 

Segundo Eastman: Desde os anos 1960, a modelagem da geometria 3D tem sido uma 

área de pesquisa importante. O desenvolvimento de novas representações 3D possui diversos 

usos potenciais, incluindo filmes, design de arquitetura e engenharia, e jogos
78

. 

Pode-se afirmar que a utilização da tecnologia de computadores e softwares foi lenta 

na indústria da construção. Tendo em vista seus projetos complexos as indústrias, naval, 

aeronáutica e automobilista vêm usufruindo e colaborando para o desenvolvimento de novos 

softwares desde meados do século XX. Muitos softwares foram criados a partir da década de 

1970 com esse intuito. Um deles é o CATIA
79

, software desenvolvido pela empresa francesa 

Dassault para a construção de jatos, e que posteriormente foi utilizado para a construção do 

Boeing 777.  
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 Projeto arquitetônico assistido por computador - tradução nossa. 
78

 Since the 1960s, modeling of 3D geometry has been a important research area. Development of new 3D 

representations had many potential uses, including movies, architectural and engeneering design, and 

games.(tradução livre) 
79

 O nome CATIA significa Computer Aided Three-dimensional Interactive Application (aplicativo de interação 

em três dimensões assistido por computador – tradução livre) 
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A partir de exemplos bem sucedidos em outros mercados, arquitetos começaram a se 

interessar em projetar com auxílio do computador e principalmente passaram a se apropriar de 

softwares criados para atender as demandas das indústrias acima citadas, chegando assim a 

novas possibilidades na arquitetura. 

Um dos benefícios de se projetar com auxilio de softwares é a possibilidade de se criar 

um modelo único, com todas as informações necessárias para construir o objeto projetado.  

A ideia de um “modelo único” para todas as disciplinas envolvidas não é nova. Em 1975 

Chuck Eastman escreveu um artigo sobre o ‘Building Description System’, no qual descrevia 

conceitos que definiam o “modelo único” ou como atualmente é difundido: Building 

Information Modeling (BIM). 

A quantidade de pessoas e projetos diferentes envolvidos em um mesmo projeto é um 

dos problemas encontrados até hoje pelo mercado da AEC. Até para edificações mais simples 

encontramos o arquiteto (projeto inicial), o engenheiro civil (responsável pelas estruturas), o 

engenheiro elétrico e o hidráulico. Muitos projetos específicos acabam gerando muitos 

conflitos, visto que cada um dos participantes possui um arquivo, possivelmente em 

programas, linguagens e extensões diferentes.  O papel do arquiteto nesse caso torna-se 

importante para a coordenação e compatibilização de todos os projetos envolvidos, conforme 

se pode observar no diagrama da Figura 46: 

 

Figura 46 - Gerenciamento Inteligente. Figura adaptada de Refabricating Architecture,  

KIERAN; TIMBERLAKE, 2004, p.22. 
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Em seu livro Refabricating Architeture, Stephen Kieran e James Timberlake defendem 

a ideia de que as ferramentas de comunicação utilizadas na arquitetura permitem que todos os 

envolvidos nos processos criativos do projeto possam visualizá-los, facilitando o 

entendimento inclusive dos clientes finais: 

Communication tools allow architects and our collaborators to conceive, 

discuss, explore, and understand every detail before we produce it. The 

process is accessible to all, including the user and the client. Architects are 

no longer limited to the fragmentary representation of physical ideas; we 

can now fully pre-form them. (KIERAN; TIMBERLAKE, 2004, Argument). 

Seguindo esse conceito pode-se citar o projeto e a construção do Museu Guggenheim 

em Bilbao na Espanha. O arquiteto canadense Frank Gehry utilizou o computador para 

solucionar os problemas construtivos de seu projeto, que continha diversas formas curvilíneas 

e inúmeras placas com recortes diferentes e não padronizados utilizadas na edificação.  

O uso da tecnologia (computadores e softwares) para os projetos construtivos hoje se 

divide em duas vertentes. A primeira, com a qual o computador auxilia o usuário apenas como 

solucionador de problemas, e facilitador das tarefas e a segunda, com a qualo computador 

auxilia a criação, o desenvolvimento de novas formas antes não pensadas. Entretanto, para a 

Arquiteta Rivka Oxman, em seu artigo “Theory and design in the first digital age”
80

, é 

possível classifica-los em cinco categorias: 

1. Modelos CAD – Podem ser apenas para a execução dos desenhos e representações ou 

até mesmo com informações como estimativas de custos e análises estruturais; 

2. Modelos de Formação – Utilização dos modelos digitais para novas formas para a 

arquitetura com a utilização de parametria; 

3. Modelos Generativos – As formas iniciais dos projetos são definidas a partir da 

gramática da forma e de modelos evolutivos simulados com o auxílio do computador. 

4. Modelos Performáticos – A definição da forma e dos materiais empregados é definida 

a partir dos resultados de simulações performáticas dos projetos. 

5. Modelos compostos Integrados – Modelos compostos são baseados em processo 

integrados incluindo informação, geração, avaliação e desempenho
81

. 

                                                           
80

 Design Studies vol. 27, 2005.Gran-Bretanha. p 229-265 
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 Compound models are based on integrated processes including formation, generation, evaluation and 

performance. (OXMAN, 2006,p. 260). 
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Nesse contexto destacam-se os arquitetos Greg Lynn, Marcos Novak e Peter Eisenman 

que utilizam o computador de uma forma mais completa, até mesmo gerando as formas e 

ideias iniciais. 

É possível afirmar que trabalhar com plataformas BIM, de certa forma, é uma volta 

aos processos projetivos utilizados na Antiguidade, uma vez que o objeto passa novamente a 

ser projetado como um todo e não fragmentado (plantas, cortes e elevações), conforme 

ressaltado por Natividade novamente: 

A técnica de representação por modelos BIM consiste na confecção de um 

único modelo digital que serve como referência para todos os profissionais 

envolvidos no projeto. Esse modelo digital converge todas as informações 

necessárias para a construção completa do edifício. (NATIVIDADE, 2011, 

p. 174). 

Projetar em um modelo único, com softwares integrados BIM possibilita uma série de 

vantagens para os profissionais envolvidos na cadeia produtiva do edifício. A facilidade em se 

trabalhar em equipe é uma delas. O mesmo modelo informacional pode ser utilizado pelos 

diversos profissionais de forma integrada. Cada profissional envolvido enxerga apenas as 

partes que lhe interessam e que são compatíveis com a sua especialidade, a partir de critérios e 

hierarquias pré-estabelecidos. Usando uma analogia simplificada é como se cada profissional 

enxergasse apenas um lado do mesmo objeto. Para que isso seja possível é necessário um 

conceito conhecido como interoperabilidade. 

Interoperabilidade é a capacidade de trocar dados entre aplicativos, suavizando os 

fluxos de trabalho e facilitando a automação.
82

(EASTMAN, 2011, p. 99 – tradução 

nossa).Vale destacar que o conceito de interoperabilidade é de suma importância para a 

utilização de plataformas BIM, pois infelizmente são poucos os programas unificados que 

permitem a execução de todas as funções previstas no conceito BIM. Dessa forma, o mesmo 

arquivo tem que transitar em diferentes softwares e ser compreendido por todos eles, sem 

perda de informações.  Com o intuito de facilitar e padronizar os arquivos BIM, a 

International Alliance of Interoperability
83

, instituição sem fins lucrativos, criou o formato de 

arquivo IFC (Industry Fondation Classes). Essa extensão permite que as informações não 

sejam perdidas nas importações de arquivos. Porém, esse tipo de arquivo não é muito 

                                                           
82

 Interoperability is the ability to exchange data between applications, which smoothes workflows and 

sometimes facilitates their automation. (EASTMAN, 2011, p. 99 – tradução da autora). 
83

 Agora se chama building SMART International. http://buildingsmart.com/ 
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utilizado, em função até mesmo dos softwares existentes trabalharem cada um com uma 

extensão e prometerem a importação, muitas vezes falhas, de diversos tipos de arquivos.  

A maioria dos programas que utilizam uma plataforma BIM possui sistemas de avisos 

e notificações para as interferências que podem acontecer no projeto e na obra entre as 

diversas disciplinas. Por exemplo, se o projeto hidráulico prevê uma tubulação passando no 

meio de uma janela, a qual foi alterada pelo arquiteto após a definição do projeto inicial, o 

software notifica o engenheiro hidráulico para que ele reveja a solução dada anteriormente.  

Com esse tipo de atuação é possível prever os possíveis erros e até mesmo saná-los 

antes da sua execução no canteiro de obras. 

Com um planejamento maior e a colaboração de todos os envolvidos no projeto 

integrado BIM, é possível aumentar a qualidade do projeto e da obra, proporcionando assim 

uma melhor arquitetura. 

Projetar utilizando a metodologia BIM permite uma série de simulações e testes que 

geralmente só eram realizados por escritórios grandes de arquitetura e mesmo assim apenas 

em projetos com maior significância. Podem ser testados desde o conforto ambiental da 

edificação até a sua resistência a desastres naturais, como terremotos, melhorando assim o 

desempenho do edifício. 

A partir do modelo que já foi elaborado para o projeto básico de arquitetura é possível 

simular acabamentos, materiais construtivos e até mesmo a eficiência energética da 

edificação, permitindo que as tomadas de decisões, sejam feitas com base nas respostas de tais 

simulações. Atualmente já existem programas específicos para simulações de edificações 

sustentáveis, levando em consideração os princípios estabelecidos pelo United States Green 

Building (USGBC)
84

, como é o caso do software Autodesk Green Building Studio
85

. 

Como o projeto em BIM é modelado parametricamente em três dimensões, sua 

documentação e seus desenhos são gerados automaticamente. Segundo Batista, “dessa 

maneira a visualização do projeto é sempre exata e clara, igualmente em todas as suas vistas, 

pois não permite que o projetista ‘roube’ nas dimensões” (BATISTA, 2010, p. 77). Isso 

produz desenhos mais precisos. Caso o arquiteto ou engenheiro resolva fazer alguma 

modificação no projeto, como por exemplo, alterar o tamanho de uma porta, os desenhos são 
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 O USGBC é uma organização sem fins lucrativos criada em 199 nos Estados unidos que visa promover a 

sustentabilidade em edificações através da sua certificação verde “Leardership in Energy and Environmental 

Design” (LEED). Atualmente o USGBC está presente em diversos países, incluindo o Brasil.  
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 Software da Autodesk que possibilita a análise energética de edificações. Permite ainda análise das emissões 

de carbono, uso de água, iluminação natural e ventilação.  
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automaticamente atualizados. Desse modo, o tempo que seria despendido para atualizar os 

desenhos projetando na prancheta ou até mesmo em programas CAAD é economizado. Essa 

ação só é possível graças ao conceito de parametria que os softwares BIM possuem.  

A parametrização é o termo oriundo da Matemática, introduzido na 

arquitetura através da engenharia, que designa a descrição de elementos cuja 

variação de valor modifica a solução de um problema sem lhe modificar a 

natureza. Rebatendo esse conceito para formas geométricas, a descrição 

paramétrica de determinada superfície permite que seu contorno seja 

modificado de maneira indireta, ou seja, alterando-se os valores das 

equações matemáticas que as descrevem. (NATIVIDADE, 2011, p. 122). 

A parametrização permite a definição de regras simples e complexas para projetar. Um 

exemplo simples é a definição de que o elemento ‘porta’ não pode ser colocado em elementos 

tipo ‘piso’, e que devem sempre ficar afastado das paredes laterais no mínimo 10cm.  

As variações paramétricas permitem criar alternativas do mesmo design 

proposto, variando levemente nas dimensões, proporções e forma. A 

definição do encadeamento na relação entre os componentes de um produto 

determina como as alterações podem ser realizadas. Assim, as entidades 

paramétricas facilitam o processo de alteração, pois carregam seus atributos 

e propriedades dentro de sua representação, que lhes permitem ser 

manipuladas e transformadas de acordo com essas características. (FLORIO, 

2007, p. 06). 

O projeto paramétrico permite uma maior experimentação de formas no projeto, visto 

que suas possibilidades são rapidamente testadas no computador. 

O uso de plataformas BIM vai além da fase de projeto. No canteiro de obras o 

“modelo único” também oferece facilidades. É possível inserir informações sobre custos e 

fornecedores, auxiliando a compra de materiais e administração dos valores de obras através 

de planilhas orçamentárias.  

O planejamento da obra é outro procedimento que pode ser realizado com projetos em 

3D. Para isso é necessário apenas definir as etapas da obra e sua cronologia. Esse exercício é 

capaz de clarificar possíveis interferências na obra, evitando assim atrasos e complicações. 

O tempo de obra ainda pode ser diminuído utilizando peças pré-fabricadas e neste 

contexto os modelos BIM simplificam significativamente a produção de tais elementos. Uma 

vez projetado em 3D é possível especificar e fabricar cada elemento direto do modelo virtual. 

Essa prática é conhecida como Fabricação Digital. Apesar de incipiente no Brasil a 

Fabricação Digital permite que peças e elementos sejam produzidos através das informações 

do modelo virtual. Para isso são utilizadas impressoras 3D, máquinas de corte a laser e fresas 
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CNC
86

. Outros processos de Fabricação Digital já são utilizados no mercado da construção. 

Podemos citar aqui o pacote de aplicativos Framecad
87

, que permite o cálculo e projeto de 

estruturas em Light Steel Framing. Após o projeto definido, o mesmo software envia para a 

máquina de corte, que faz também a furação e a dobra dos perfis metálicos. 

A segurança no canteiro de obras igualmente pode ser avaliada a partir de modelos 

BIM. Segundo Mojtaba Taiebat (2011) em sua dissertação para a Virginia Polytechnic 

Institute (EUA), a indústria da construção está no topo das indústrias mais perigosas para se 

trabalhar, sendo que os acidentes mais comuns são aqueles relacionados a quedas em alturas. 

Através do modelo 3D é possível avaliar os principais pontos críticos para a segurança do 

trabalhador da construção civil.  

Com a edificação pronta é possível manter uma base BIM com dados confiáveis, para 

a execução de manutenções e futuras reformas, uma vez que todas as informações estão 

contidas em um único modelo. 

Nesse contexto, Tobin (2008) categoriza a evolução do BIM em três gerações: 

 BIM 1.0 – os softwares BIM utilizados apenas como ferramenta do arquiteto. 

Nessa geração o BIM possibilita uma melhor coordenação e maior agilidade na 

documentação do projeto (plantas, cortes, elevações e imagens 3D). No entanto, o 

BIM 1.0 fica restrito aos escritórios de arquitetura e seus profissionais, não sendo 

utilizado pelas demais áreas envolvidas nas construções; 

 BIM 2.0 – É a geração de softwares BIM com a qual outros profissionais 

envolvidos nos processos projetivos da edificação passam a contribuir com a 

elaboração da construção virtual. No BIM 2.0 é possível subtrair informações 

como tempo de obra (4D), planilhas orçamentárias e lista de materiais, facilitando 

assim o planejamento e gestão da obra real. Além disso, o modelo único criado 

pode servir como base informativa para os usuários finais. A interoperabilidade, 

como já citada anteriormente, é imprescindível para que o fluxo de informações 

funcione no BIM 2.0; 

 BIM 3.0 – Segundo Tobin, essa geração de BIM pode ser chamada também de 

pós-interoperabilidade. Isso por que atualmente o conceito de interoperabilidade é 

um dos fatores que dificulta a disseminação da utilização de processos BIM pelos 
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  Controle Numérico Computadorizado. 
87

  Para mais detalhes ver:  http://framecad.com/pt/produtos>. Acesso em novembro de 2012. 

http://framecad.com/pt/produtos
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profissionais da AEC. Superada essa dificuldade a tendência é que o “modelo 

único” criado no BIM 3.0 sirva não apenas para o projeto, mas também como um 

protótipo
88

 da construção real.  

Não há como falar sobre o BIM e seus benefícios sem fazer referência à construção 

enxuta, ou Lean Construction como é mais conhecida. O Lean Construction, assim como o 

Lean Production, através de ferramentas de gerenciamento contínuo visa à antecipação dos 

problemas frequentes durante a obra além de promover o aumento na produtividade da cadeia 

construtiva como um todo. Nesse sentido a utilização de plataformas BIM permite que o Lean 

Construction seja alcançado mais rapidamente. Essa congruência de sistema e ideias é 

conhecida como Lean BIM.  

Em projetos e construções em Light Steel Framing é possível encontrar diversas 

práticas para a utilização dos conceitos BIM, sendo a mais usual a geração BIM 1.0. Por ser 

uma tecnologia construtiva relativamente nova e pouco difundida no Brasil a grande maioria 

de engenheiros calculistas não utiliza programas com plataforma BIM, e sim programas para 

cálculos de estruturas convencionais e metálicas. Em função disso é comum encontrarmos 

dois modelos 3D para construções em LSF, um com o projeto arquitetônico e o segundo com 

o projeto estrutural. 

3.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O BIM 

A utilização de inovações tecnológicas no âmbito da Tecnologia da Informação 

voltada ao mercado da arquitetura, engenharia e construção, como pode ser notado, 

possibilitou uma melhoria significativa nos processos da construção civil. No entanto essa 

melhoria foi sentida apenas por uma parte dos profissionais. Ainda hoje, a resistência 

encontrada em novos softwares e novos processos projetivos é grande.   

O alto custo dos softwares e equipamentos para a Fabricação Digital disponíveis 

impede que o BIM seja utilizado por uma parcela maior de arquitetos, engenheiros e 

construtores. Pode se observar que através da industrialização de componentes e sistemas 

construtivos essas ferramentas ganham espaço. 

No Capítulo quatro serão expostos alguns softwares e práticas utilizadas atualmente no 

mercado brasileiro para o projeto de estruturas em Light Steel Framing. 
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4. SIMULAÇÕES 

O computador se tornou ferramenta indispensável para arquitetos e engenheiros 

quando projetam uma edificação, como explicitado no capitulo três. Suas complexidades, 

cada vez maiores, solicitam inovações constantes, de modo a facilitar e complementar o 

trabalho conjunto dos profissionais envolvidos no processo construtivo. 

Para analisar e elaborar as simulações propostas pelo trabalho se fez necessário um 

levantamento das atuais práticas de mercado para os projetos em construção seca, seja em 

estruturas de madeira ou aço galvanizado.  

Atualmente são poucos os softwares disponíveis que propõe uma solução completa, 

considerando aqui como solução completa o “modelo único” com as informações necessárias 

para a produção de peças e componentes da edificação em Light Steel Framing.  

Nesse contexto, destacam-se alguns softwares classificados como: 

 Softwares para projetos: São os softwares utilizados pelo mercado da arquitetura e 

construção que permitem um diálogo intenso entre as disciplinas envolvidas no 

projeto, como o Revit
89

, Archicad
90

, Autocad entre outros. O projeto desenvolvido 

por esses softwares geralmente deve ser importado para outros antes de serem 

enviados para a produção dos perfis. Para os projetos estruturais que utilizarão 

perfis comerciais não é necessário utilizar outros softwares.  

 Softwares para produção: São os softwares que permitem que o projeto seja 

entendido pelos equipamentos que farão os perfis personalizados. Podem ser 

destacados os softwares Framecad, Solid Works, BD Vertex, BD Framer e o Tekla 

BIMsight. Além desses softwares ainda existem plug-ins para o Revit como o 

MWF, que possibilita o envio das informações de produção para os equipamentos 

de perfis.  

O Revit, um dos softwares mais utilizados pelos arquitetos brasileiros que projetam 

utilizando as ferramentas BIM pode ser utilizado também para projetar estruturas em Light 

Steel Framing. No entanto, apesar da facilidade de utilização, o Revit não possui um comando 

específico para o projeto em perfis, seja em ele em seções de madeira ou em perfis leves de 
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 Criado pela Autodesk “O software Revit® foi desenvolvido especificamente para a Modelagem de 

Informação da Construção (BIM), possibilitando que os profissionais de projeto e construção levem suas 

ideias da concepção até a elaboração, com uma abordagem por modelos coordenada e consistente.” 

(AUTODESK, 2013). 
90

 O software Archicad foi lançado pela empresa húngara Graphisoft em 1987. Assim como o Revit sua 

proposta é trabalhar em um modelo único através da plataforma BIM.  
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aço galvanizado. A solução encontrada por arquitetos brasileiros é variada e para tanto, são 

necessárias algumas adaptações com os comandos existentes, como a utilização de paredes 

estruturais, colocação de perfil a perfil, através da formação de famílias, e com o comando 

curtain wall. Todos levarão ao mesmo resultado, alterando apenas o tempo de execução e 

complexidade do modelo.  

Existem ainda plug-ins para o Revit como o Lindab Revit Tools
91

, que anexados à 

barra de comandos do programa permitem a criação de paredes externas e internas com 

parâmetros e materiais pré-definidos.  Após a execução do modelo, ainda é possível criar as 

pranchas do projeto detalhado para fabricação dos perfis e execução da obra, conforme 

demonstrado na Figura 47: 

 

 

Além do Lindab existem outros plug-ins para o Revit, como o MWF
92

 (Metal Wood 

Framer), da StrucSoft Solutions apresentado na Figura 49, com a diferença que nesse caso o 

plug-in possibilita a elaboração dos arquivos necessários para a produção dos perfis de aço 

pelo equipamento da Howick.  
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 Mais informações sobre o software podem ser encontradas em: 

https://profilesolutions.lindab.com/defaultint.asp?link=main_softwares_lindabrevittools.asp?Lang=ENG. 
92

 Software utilizado para projetos de Light Steel Framing pela Roccato Engenharia (informação pessoal). 

Mensagem recebida por patriciafc@ipiranga.com.br em 02 dez. 2013.  

Figura 47 - Imagens plug-in Lindab para Revit. Fonte: https://profilesolutions.lindab.com. 

mailto:patriciafc@ipiranga.com.br
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Figura 48 - Imagem da interface do plug-in Lindab para Revit. Fonte: https://profilesolutions.lindab.com. 

 

 

Figura 49 - Interface Revit com plug-in MWF da StrucSoft Solution. 
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Infelizmente esses plug-ins são configurados somente com as normas e padronizações 

internacionais, sendo que a sua utilização só é possível pelos profissionais brasileiros após a 

configuração extensa de todo o software. Desse modo, a falta de bibliotecas específicas para o 

mercado brasileiro acaba por dificultar a utilização de plug-ins para o Revit pelos profissionais 

brasileiros.  

Em contrapartida à deficiência encontrada no Brasil em relação às bibliotecas BIM 

disponíveis para o mercado nacional pode se destacar o BimBon, plug-in gratuito para o 

Sketchup, que permite a inclusão de materiais, equipamentos e revestimentos através de um 

banco de dados on-line nos modelos do software. Através desse plug-in o Skecthup deixa de 

ser apenas utilizado para modelos em 3D de apresentação e passa a ser um software que 

utiliza alguns recursos do BIM, possibilitando tomadas de decisões nos projetos rapidamente 

através dos custos envolvidos. Assim como o Autocad 3D o Sketchup necessita de 

detalhamento posterior para a execução dos perfis.  

Vale ressaltar que o uso dos softwares citados permite apenas a quantificação de 

materiais, e não avalia o comportamento estrutural da edificação, sendo necessário um projeto 

estrutural elaborado por profissional especializado.  

Por sua vez o Framecad, como já citado anteriormente é mais utilizado pelos 

fornecedores de perfis brasileiros que também fazem projetos estruturais. No software 

Framecad é possível projetar a estrutura após o recebimento do projeto arquitetônico e enviar 

o projeto de execução dos perfis direto para o equipamento que fará o corte, dobra e 

identificação dos perfis.  

Assim como o Framecad existem outros softwares capazes de projetar as estruturas 

em perfis em aço galvanizado e enviá-los para os equipamentos da Howick e Pinnacle. Os 

softwares BD Vertex e BD Framer, da Argos Systems e o Tekla BI Msight da Tekla permitem 

a criação do projeto estrutural em Light Steel Framing e fazem a conversão para o 

equipamento da Howick, por exemplo.  

Outro programa utilizado para simular as estruturas em Light Steel Framing é o 

SolidWorks, da Dassault Systemes, que permite a análise dos esforços atuantes na estrutura 

entendendo a edificação como um produto
93

.  

                                                           
93

 Software utilizado pela empresa Smart Sistemas Construtivos Inteligentes (informação pessoal). Mensagem 

recebida por patriciafc@ipiranga.com.br em 01 dez. 2013. Esse software também é utilizado pelo Eng. 

Roberto Nakamura da Up-Rise Consultoria (informação verbal).  

mailto:patriciafc@ipiranga.com.br
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Para o objetivo da pesquisa e em função da complexidade de cada software 

apresentado definiu-se utilizar inicialmente o software Revit da Autodesk para simular o 

projeto e construção de uma habitação popular. No entanto, com a dificuldade apresentada 

pelo programa que infelizmente não apresenta um comando único para a elaboração do 

projeto em Light Steel Framing, o custo dos plug-ins disponíveis e o curto espaço de tempo 

disponibilizado pelas versões teste optou-se por utilizar o Sketchup para a elaboração dos 

modelos. O Sketchup apesar de ter o suporte do plug-in BimBon não é um software 

paramétrico, o que não permite uma avaliação mais profunda sobre uma série de elementos 

nas simulações elaboradas.  

Tendo sempre em mente que as simulações realizadas são apenas exercícios para criar 

novas tipologias, foram ponderados apenas alguns materiais empregados no projeto para uma 

habitação popular. Para um estudo mais aprofundado se faz necessária a elaboração de 

cálculos estruturais.  

4.1. SIMULAÇÕES PARA HABITAÇÃO POPULAR 

A seguir serão expostos alguns resultados das simulações elaboradas no decorrer da 

pesquisa com o intuito de atingir um menor custo com os materiais envolvidos em relação à 

área construída de uma habitação popular.  

Para tanto, foi escolhido um projeto da Companhia de Desenvolvimento Habitacional 

e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU)
94

 com 58m² (áreas internas) como parâmetro 

inicial para as simulações, conforme planta representada na Figura 50: 

                                                           
94

 Anteprojeto disponível nos Anexos dessa dissertação,disponibilizado pela Prefeitura Municipal de São Luiz 

do Paraitinga. Mensagem recebida em abril de 2011.  
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Figura 50 - Planta unidade habitacional CDHU, imagem adaptada. CDHU, 2010. 

 

Geralmente o início de um projeto, seja ele habitacional ou não, acontece através do 

arquiteto, que irá analisar as necessidades de cada edificação. Infelizmente o sistema 

construtivo que será utilizado nem sempre faz parte das suas preocupações iniciais. 

Como pôde ser observado, a habitação padrão proposta pela CDHU não segue nenhum 

tipo de modulação em seu projeto. Para construir racionalmente utilizando o sistema Light 

Steel Framing o ideal é projetar seguindo a modulação de 1200mm x 1200mm. Essa 

modulação permite um aproveitamento maior dos perfis, diminuindo sua quantidade. 

Segundo Santiago, Freitas e Castro: 

“O reticulado modular de referência deve considerar o módulo básico de 10 

cm, uma vez que a partir dele se referenciam as dimensões dos componentes. 

Porém malhas de maiores dimensões devem ser utilizadas para o projeto a 

fim de facilitar a criação e o desenho, contanto que sejam múltiplos do 

módulo fundamental. Para projetos com LSF pode ser empregada uma malha 

ou reticulado plano de 1200mm x 1200mm, uma vez que no estudo 

preliminar, o arquiteto não tem ainda a informação precisa se a modulação 

estrutural será de 400 ou 600mm. (SANTIAGO; FREITAS; CASTRO, 2011, 

p. 144). 

Além disso, todas as placas utilizadas como fechamento para construções secas (aqui 

incluindo também as construções em Light Wood Framing) possuem dimensões múltiplas 
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dessa malha, otimizando o uso desses materiais e minimizando o desperdício em obra. 

Seguindo a modulação ainda é possível garantir que o projeto estrutural tenha mais liberdade, 

podendo utilizar montantes com espaçamentos entre 400mm e 600mm. 

O sistema construtivo LSF tem o estigma de possibilitar apenas edificações com 

arquitetura simplificada, com formas quadradas e linhas retas. De fato, para racionalizar o uso 

dos materiais empregados em sua estrutura as edificações com arquitetura “quadrada” 

possuem um melhor resultado. No entanto, o uso do Light Steel Framing permite a criação de 

qualquer tipo de edificação, com paredes curvas, balanços e grandes vãos.  

A definição dos materiais que serão avaliados considerou a inovação no uso dos 

materiais na edificação residencial, sendo que equipamentos hidrossanitários, esquadrias e 

revestimentos, que seriam utilizados em uma construção em alvenaria convencional foram 

desconsiderados do estudo. O terreno e seu custo também foram excluídos dessa análise. 

Todos os dados das simulações realizadas se encontram no apêndice B desse volume, 

bem como uma lista de custos de mercado para cada material utilizado. 

Inicialmente foi proposta uma malha com 1200mm x 1200mm para as simulações das 

unidades habitacionais. O segundo passo foi adaptar os espaços existente na edificação da 

CDHU para essa malha, mantendo todos os ambientes do programa inicial. Vale ressaltar que 

a área interna de cada ambiente aumentou para atender à nova modulação, o que ocasionou 

um acréscimo na área total das unidades habitacionais.  

Para simplificar a simulação foi mantida a mesma quantidade de esquadrias 

determinada pelo projeto da CDHU em cada ambiente. Nas simulações das unidades 

habitacionais as esquadrias foram alteradas para melhor paginação dos perfis.  

Primeiramente será analisada a quantidade de materiais empregados em uma 

construção em Light Steel Framing como: perfis em aço galvanizado Ue (montantes) e U 

(guias), placas de fechamento OSB e gesso acartonado, membrana impermeável à água e 

permeável ao vapor, lã termo-acústica e siding vinílico utilizado como revestimento final da 

construção. 

A primeira simulação feita foi sobre o projeto da CDHU, mantendo suas dimensões e 

esquadrias, para a construção em Light Steel Framing. Novamente, segundo o Engenheiro de 

Produção Civil Roberto Nakamura para habitações térreas é possível considerar o 

espaçamento entre os montantes com 600mm, garantindo a estabilidade da estrutura. 
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No modelo da CDHU foi possível observar que em função das janelas propostas a 

modulação do LSF foi prejudicada, sendo necessária a colocação de mais perfis para adaptar o 

projeto ao sistema construtivo. A escolha do tipo e dimensões da esquadria é um tópico que 

merece destaque no momento de projetar e simular edificações em LSF. Com a malha 

utilizada para aperfeiçoar o projeto as esquadrias devem ser múltiplas de 1200mm, 

diminuindo assim a quantidade de perfis Ue (montantes) que serão necessários em um mesmo 

trecho de painel. Em edificações com pavimentos superiores o cuidado com a escolha das 

dimensões de esquadrias é ainda maior. Com o intuito de diminuir o custo da estrutura devem 

ser propostas aberturas nos pavimentos superiores de preferência com alinhamento de 

montantes contínuos, conforme pode ser observado na Figura 51: 

 

 

Figura 51 - Alinhamento de esquadrias em edificações com dois pavimentos. 

 

A utilização da modelagem 3D permite a visualização de pontos que podem ser 

aprimorados em um projeto em LSF com uma maior facilidade do quando projetados em 2D. 

Pode-se observar nas imagens da Figura 52 e Figura 53 que o posicionamento inicial das 

portas dos ambientes prejudicaria o apoio da laje técnica, que possui mais perfis Ue montantes 

(200 x 200mm) para suportar os esforços do reservatório de água.  
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Figura 52 - Projeto original, com portas desalinhadas. 

 

 
Figura 53 - Projeto alterado após a identificação do problema. 

 

O posicionamento de perfis em paredes opostas também influencia na quantidade de 

perfis Ue (montantes) que devem ser utilizados, além de melhorar a resistência da estrutura, 

como pode ser observado nas imagens da Figura 54 e Figura 55. 
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Figura 54 - Simulação ilustrativa com montantes desalinhados em painéis com esquadria. 

 
Figura 55–Simulação ilustrativa com montantes alinhados em painéis com esquadria. 

 

Com base nas simulações realizadas foi possível identificar alguns pontos em relação 

aos perfis utilizados e que merecem destaque, conforme será apresentado a seguir através dos 

dados consolidados na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Dados consolidados de perfis das simulações de unidades habitacionais. 

Modelo Ficha Área Perfil Ue Perfil U Perfil Ue Telhado Perfil U Telhado 

CDHU Um 50, 69m² 667, 87m 148, 38m 294, 10m 24, 18m 

Modelo 1 Dois 62, 85 m² 633, 34m 163, 81m 359, 57m 26, 16m 

Modelo 2 Três 54, 75 m² 621, 96m 157, 23m 348, 55m 24, 37m 

Modelo 3 Quatro 58, 46 m² 628, 39m 150, 03m 359, 74m 30, 26m 

Modelo 4 Cinco 58, 92 m² 638, 77m 157, 33m 401, 52m 24, 37m 

Modelo 5 Seis 58, 70 m² 672, 15m 165, 58m 359, 57m 26, 16m 

 

A quantidade de perfis Ue (montantes) utilizados como montantes no modelo 

adaptado da CDHU é maior do que os quatro modelos das simulações. O modelo um (ficha 

dois), por exemplo, possui uma área maior, com 62, 85m² e utiliza menos montantes que no 

modelo cinco (ficha seis). Sendo que a única alteração entre os projetos é a diminuição nas 

áreas da cozinha, banheiro e área de serviço.  

Percebe se que a quantidade de perfis U utilizados como guias aumentam conforme a 

área construída, enquanto a quantidade de perfis Ue utilizados como montantes na estrutura 

das  paredes diminui em quatro das simulações (fichas 2, 3, 4, e 5) em relação à quantidade de 

perfis utilizados no modelo da CDHU, não sendo atrelado ao crescimento da edificação e sim 

à modulação proposta em projeto. 

A quantidade de perfis nos telhados retangulares tende a ser menor. Analisando o 

modelo cinco (ficha seis) é possível observar que com uma área interna menor igual a 58, 

92m², são necessários 401, 52 m de perfis Ue, enquanto no modelo um (ficha dois) são 

necessários 359, 57 m para cobrir uma área de 62, 85m². Os elementos subcobertura, telha 

Shingle e OSB utilizados para a cobertura aumentam sua quantidade conforme aumentada 

suas áreas. 

Em algumas simulações foram deixadas áreas externas cobertas de modo a permitir 

um possível crescimento futuro na edificação, conforme Figura 56. 
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Figura 56 - Planta modelo três com área coberta possível de acréscimo futuro. 

 

Vale ressaltar que a diminuição dos perfis Ue (montantes) utilizados nas simulações 

não necessariamente significa uma diminuição no custos total da edificação, em função do 

aumento do seu perímetro final, o que ocasionará um aumento na quantidade de materiais 

utilizados para fechamento e acabamentos.  

O segundo elemento a ser analisado são as placas utilizadas como fechamento dos 

painéis na estrutura de Light Steel Framing, conforme Tabela 13 e Tabela 14. 

Tabela 13 - Dados consolidados de placas OSB das simulações de unidades habitacionais. 

Modelo Ficha Área Placas OSB painéis Placas OSB Telhado 

CDHU Um 50, 69m² 121, 09m² 83, 80m² 

Modelo 1 Dois 62, 85 m² 131, 32 m² 94, 83 m² 

Modelo 2 Três 54, 75 m² 127, 82 m² 88, 50 m² 

Modelo 3 Quatro 58, 46 m² 131, 34 m² 94, 83 m² 

Modelo 4 Cinco 58, 92 m² 149, 04 m² 95, 91 m² 

Modelo 5 Seis 58, 70 m² 130, 92 m² 94, 83 m² 

 

Analisando as placas de OSB para fechamento é possível notar que quanto maiores os 

recortes da edificação maior será a quantidade de placas utilizadas, como pode ser observado 

nas fichas 2 e 5. 

Outra observação que deve ser feita é que com praticamente a mesma quantidade de 

placas de fechamento externo os modelos 1, 2, 3, e 5 possuem áreas internas bem diferentes.  
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Assim como as placas de OSB empregadas nos fechamentos externos da edificação, 

quanto maior a área interna, maior será a quantidade de placas em gesso acartonado 

utilizadas, sejam placas Standard (ST) sejam placas Resistentes à umidade (RU) 

Tabela 14 - Dados consolidados de placas em gesso acartonado das simulações de unidades habitacionais. 

Modelo Ficha Área Gesso Standard (ST) Gesso resistente à umidade 

(RU) 

CDHU Um 50, 69m² 137, 20 m² 38, 27 m² 

Modelo 1 Dois 62, 85 m² 143, 79 m² 47, 18 m² 

Modelo 2 Três 54, 75 m² 132, 02 m² 37, 60 m² 

Modelo 3 Quatro 58, 46 m² 137, 29 m² 37, 60 m² 

Modelo 4 Cinco 58, 92 m² 137, 72 m² 37, 60 m² 

Modelo 5 Seis 58, 70 m² 144, 32 m² 37, 60 m² 

 

Para as simulações das unidades habitacionais foi considerada a área em m² de placas 

e não a sua quantidade unitária. Uma análise mais aprofundada em relação à quantidade de 

placas só seria possível com softwares mais avançados, que permitiriam uma análise mais 

complexa, através de elementos parametrizados. Em softwares paramétricos é possível, por 

exemplo, determinar que cada placa de fechamento (seja OSB, gesso acartonado ou 

cimentícia) quando cortada seja identificada visualmente, permitindo assim que uma melhor 

paginação seja proposta, evitando os desperdícios e até mesmo diminuindo a quantidade de 

juntas. Conforme Figura 57: 

 

 

Analisando os demais elementos utilizados em uma construção em Light Steel Framing, 

conforme Tabela 15, quanto maior a área da edificação maior será a quantidade de lã 

termo-acústica necessária. 

Figura 57 - Imagens retiradas do REVIT demonstrando paginação de placas - inteira e recortadas.  

Desenvolvido pela Autora. 
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Comparando as tipologias de plantas pode se observar que quanto mais recortes a 

habitação possuir maior será a necessidade de membrana impermeável à água e permeável ao 

vapor (hidrofugante) e do revestimento externo utilizado.  

Tabela 15 - Dados consolidados das simulações: membrana impermeável à água e permeável ao vapor,  

revestimento externo modular e lã termo-acústica. 

Modelo Ficha Área Membrana 

hidrofugante 

Revestimento 

externo (siding) 

Lã termo-acústica 

CDHU Um 50, 69m² 129, 90 m² 120, 57 m² 94, 47 m² 

Modelo 1 Dois 62, 85 m² 140, 80 m² 130, 38 m² 107, 67 m² 

Modelo 2 Três 54, 75 m² 137, 20 m² 127, 02 m² 96, 82 m² 

Modelo 3 Quatro 58, 46 m² 140, 40 m² 130, 12 m² 100, 58 m² 

Modelo 4 Cinco 58, 92 m² 158, 50 m² 146, 33 m² 101, 59 m² 

Modelo 5 Seis 58, 70 m² 140, 30 m² 130, 29 m² 104, 91 m² 

 

Após a análise dos elementos individualizados atribuiu-se valores de mercado 

para uma análise mais completa95. A intenção inicial era apenas analisar a quantidade de 

materiais empregados nas diferentes simulações. No entanto, um levantamento de custos 

se fez necessário, pois a diminuição de um material poderia aumentar a quantidade de outro 

insumo e influenciar significativamente no custo da estrutura da habitação. 

 A simulação com a planta da CDHU foi considerada como base de comparação, 

conforme Tabela 16. 

Tabela 16 - Dados compilados das simulações. Comparação em porcentagem das áreas e custos de cada  

simulação x proposta CDHU. 

Modelo Ficha Área Área em % Custo em % 

CDHU Um 50, 69m² 100% 100% 

Modelo 1 Dois 62, 85 m² 124% 109% 

Modelo 2 Três 54, 75 m² 108% 102% 

Modelo 3 Quatro 58, 46 m² 115% 107% 

Modelo 4 Cinco 58, 92 m² 116% 113% 

Modelo 5 Seis 58, 70 m² 113% 110% 

 

É comum se pensar que o aumento de área de um edifício representa aumento 

proporcional do seu custo de produção, o que não é verdade. (GHOUBAR, 2012, p. 96). 

Assim como afirmado por Ghoubar, o custo com os materiais não aumentou de forma 

                                                           
95

 Dados disponíveis no Apêndice B desse volume. 
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gradativa em relação ao crescimento da área construída. Em função dessa observação foram 

propostas simulações para análise em painéis individuais, como será visto a seguir.  

4.2. SIMULAÇÕES PARA PAINÉIS DE PAREDES INDIVIDUALIZADOS 

O objetivo das simulações para os painéis de paredes individualizados era analisar os 

custos envolvidos com materiais para um mesmo elemento. Para tanto, foi considerado uma 

parede com as medidas 2,80m de altura e 3,02m de comprimento. Inicialmente foram 

elaboradas simulações para parede cegas, considerando modulação de montantes e paginação 

de placas de fechamento diversas. 

Na análise dos painéis individuais foi possível aprofundar as simulações, analisando 

inclusive a melhor paginação das placas e perfis. Em função da escala foi considerado 

também o número de parafusos necessários para a fixação das placas de fechamento dos 

painéis. 

Avaliando a quantidade de materiais utilizados em cada painel é possível observar que 

dependendo da modulação dos perfis Ue (montante), sua quantidade influencia não só o custo 

em aço mas também a possibilidade de paginação e fixação das placas de fechamento como 

visto na Tabela 17: 

Tabela 17 - Dados compilados das simulações de painéis cegos. 

Ficha Índice 

em % 

Espaçamento entre 

perfis  

Fechamento externo Perfil Ue Perfil U 

Sete 100% 400 mm OSB 9, 5 mm 25, 2 m 6, 04 m 

Oito 100% 600 mm OSB 11, 1 mm 16, 8 m 6, 04 m 

Nove 96% 400 mm Cimentícia 10 mm 25, 2 m 6, 04 m 

 

O primeiro modelo de parede cega (Ficha 7) considerou montantes com espaçamentos 

de 400mm. Com esse espaçamento é possível utilizar placa de OSB estrutural come=9,5mm 

segundo o fabricante LP Brasil. Em função disso o custo com o fechamento externo diminui. 

Esse primeiro estudo foi considerado como base inicial para a comparação de quantidade de 

materiais e custos para os painéis de paredes cegas (índice em % na Tabela 17).  

O segundo modelo (Ficha 8) analisado para painéis-parede cegos considerou 

montantes com espaçamento de 600mm. Desse modo a placa de OSB que deve ser utilizada é 

de 11,1mm. O custo da placa com 11,1mm é maior do que o da placa mais esbelta. No 

entanto, com esse espaçamento é possível diminuir de nove para seis o número de montantes, 
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representando uma diminuição de 33% na quantidade de perfis Ue. Com a análise dos custos 

individuais do material foi possível notar que o aumento do custo com a placa OSB de 

11,1mm é compensado pela diminuição da quantidade de perfis. 

Na Ficha 9 a opção de fechamento escolhido foi a placa cimentícia com 10mm. Esse 

tipo de fechamento solicita que os montantes sejam utilizados com o espaçamento máximo de 

400mm. Segundo a análise realizada o custo da placa cimentícia é menor do que a placa em 

OSB, representando uma economia de 4% no custo em materiais. Entretanto para a correta 

utilização da placa cimentícia é necessário a utilização de diversos complementos para 

acabamentos
96

 que não foram considerados no estudo e que encarecem a sua utilização bem 

como retardam o tempo de obra. 

Além de painéis cegos foram avaliados também painéis com vão-livre igual a 

1,09x1,06x0,97m, desconsiderando nessa medida a fixação da esquadria, que estão indicados 

nas fichas 10 a 18. 

Na Tabela 18 foram consolidados os dados das simulações com perfis Ue 

(montantes) espaçados 400mm entre si. 

Tabela 18 - Dados compilados das simulações de painéis com esquadria e espaçamento entre montantes igual a 

400mm. 

Ficha Índice 

em % 

Espaçamento 

entre perfis  

Fechamento 

externo 

Quantidade 

de placas  

Perfil Ue Perfil U 

Dez 100% 400 mm OSB 9, 5 mm 4 33, 49 m 9, 29 m 

Onze 99, 

57% 

400 mm OSB 9, 5 mm 4 32, 25 m 9, 29 m 

Doze 93% 400 mm OSB 9, 5 mm 3 32, 25 m 9, 29 m 

Treze 103% 400 mm OSB 9, 5 mm 4 33, 49 m 9, 29 m 

Catorze  104% 400 mm Cimentícia 10 mm 4 32, 25 m 9, 29 m 

 

Analisando os painéis com espaçamento de montantes em 400mm é possível observar 

que em função de possuírem a mesma área de fechamento a quantidade de placas (em 

unidades) deveria ser a mesma. No entanto, a paginação das placas no modelo da ficha 12 

conseguiu diminuir a quantidade do material utilizado. 

Essa diminuição só foi possível com a colocação das placas com sua maior dimensão 

na horizontal. Apesar de não haver uma regra para a orientação das placas, essa proposta 

deixa a estrutura menos rígida, uma vez que apenas a sua menor dimensão está 

                                                           
96

 Consideram-se acabamentos para a placa cimentícia as fitas, telas e massas plásticas necessárias para o 

tratamento das juntas entre as placas.  
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completamente apoiada no perfil Ue (montante). Isso é confirmado pela quantidade de 

parafusos utilizados no modelo da ficha 12 em comparação com o modelo das fichas 10 e 11. 

Na Figura 58 imagens dos modelos. 

 

Figura 58 - Imagem dos painéis das fichas 10, 11 e 12 (da esquerda para a direita). 

 

A quantidade de perfis Ue (montante) é outro item que pode ser trabalhado no projeto. 

Conforme observado na Tabela 18 nas simulações das fichas 11, 12 e 14 utilizam-se um 

perfil Ue a menos, em função do deslocamento da esquadria, ilustrado nas imagens da Figura 

59: 

 

Figura 59 - Estrutura dos painéis das fichas 10 e 11. 

 

O uso da placa cimentícia em painéis com espaçamento de perfis de 400mm, ao 

contrário do que foi observado nos painéis cegos, não alterou o custo do painel 

significativamente. Pode-se afirmar que isso se dá em função da otimização da modulação das 

placas utilizadas.  

As fichas 15 a 18 representam as simulações do mesmo painel com esquadria exposto 

anteriormente, porém com espaçamento entre perfis Ue (montante) igual a 600mm. Vale 

ressaltar que com esse espaçamento não é aconselhável utilizarmos a placa cimentícia como 
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fechamento dos painéis, portanto tal material foi desconsiderado das simulações e da 

consolidação dos dados na Tabela 19. 

Tabela 19 - Dados compilados das simulações de painéis com esquadria e espaçamento entre montantes igual a 

600mm. 

Ficha Índice 

em % 

Espaçamento 

entre perfis  

Fechamento 

externo 

Quantidade 

de placas  

Perfil Ue Perfil U 

Quinze 100% 600 mm OSB 11, 1 mm 4 27, 89 m 9, 29 m 

Dezesseis 108% 600 mm OSB 11, 1 mm 5 27, 89 m 9, 29 m 

Dezessete 100% 600 mm OSB 11, 1 mm 4 27, 89 m 9, 29 m 

Dezoito 101% 600 mm OSB 11, 1 mm 4 27, 89 m 9, 29 m 

 

O distanciamento de montantes utilizado nas simulações das fichas 15 a 18 (600mm) 

solicita que a placa OSB seja mais espessa, com no mínimo 11,1mm, aumentando desse modo 

o custo com o material de fechamento.  

Considerando o custo do perfil Ue (m) x o custo da placa OSB 11,1mm (un) pode-se 

verificar que o uso desse espaçamento não diminui o custo da solução. 

É possível verificar assim como observado nas simulações com painéis 400mm que o 

diferencial para o custo é a melhor paginação das placas de fechamento e não necessariamente 

a diminuição da quantidade de perfis. 

Na tabela de painéis com esquadria 600mm o custo com material só é alterado em 

função da paginação das placas de fechamento. No caso das paredes com 400mm a 

quantidade de perfis muda, porque as placas com 9,5mm tem que estar apoiadas com menor 

espaçamento. Logo é necessário incluir alguns perfis apenas para o apoio, diversificando 

assim a quantidade de perfis.  

4.3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 

Analisando as simulações realizadas de painéis individuais e unidades habitacionais, 

pode-se identificar que os resultados em custos e quantidade de materiais estão diretamente 

relacionados às decisões tomadas na fase de projeto. O uso da modulação de 1200 x 1200mm 

auxilia na otimização dos materiais empregados, diminuindo assim os custos envolvidos com 

a unidade habitacional como um todo. Entretanto, em casos isolados a economia 

proporcionada por um projeto já pensado em LSF pode não ser representativa, mas 

considerando soluções projetadas em LSF para conjuntos habitacionais a economia final pode 

permitir a construção de um número maior de unidades.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A carência de moradias no território brasileiro é um problema de difícil solução. 

Conforme visto no Capítulo 1, o crescimento populacional e a desigualdade social impedem o 

atendimento à demanda e ao déficit habitacional. Outro fator determinante para o contínuo 

déficit é a escolha dos sistemas construtivos utilizados para a construção de habitações. 

É fato que os sistemas construtivos mais utilizados para a construção habitacional 

encontrados no Brasil se caracterizam por sua baixa produtividade. Mão de obra 

desqualificada e processos artesanais do sistema em alvenaria, por exemplo, retardam as 

construções e consequentemente o atendimento à população. Tais sistemas são definidos 

também pelos financiamentos e incentivos propostos pelo governo, que por vezes pouco 

incentiva o uso de sistemas mais modernos. A ausência de normalização para os sistemas 

construtivos não convencionais também dificulta a substituição dos sistemas convencionais 

por sistemas construtivos mais modernos. 

Para atender à carência de moradias é necessário utilizar sistemas construtivos 

industrializados que permitem uma maior agilidade na execução das unidades habitacionais 

além de garantir a qualidade da construção. Pode-se afirmar que o mercado da AEC demora 

em absorver as tecnologias inovadoras. No entanto, já existem no território nacional sistemas 

construtivos industrializados disponíveis que poderiam minimizar o alto índice de cidadãos 

sem moradia adequada, e que possibilitam também menos falhas nas obras e uma maior 

qualidade na construção. 

Os sistemas industrializados quando não possuem normalização específica, são 

considerados pelo MCidades através do SINAT como inovadores. Coube ao SINAT então a 

definição de diretrizes mínimas para os sistemas construtivos inovadores. Entre os sistemas 

normalizados pelo SINAT encontra-se o Light Steel Framing. 

Apesar de ser utilizado há mais tempo em outros países, como Chile, Japão e Estados 

Unidos, o LSF pode ser considerado um sistema novo no ambiente brasileiro. A diretriz 

SINAT n° 3 e as DATecs n° 14, 15 e 16 apenas orientam a boa execução das construções com 

o sistema. 

O LSF, como visto com detalhes no Capítulo 2, é um sistema construtivo 

industrializado formado por perfis U e Ue em aço galvanizado, que compõe a grande maioria 

da estrutura, e painéis de fechamentos diversificados. O restante dos componentes utilizados 
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(revestimentos, esquadrias, instalações elétrica, etc.) são os mesmos de uma construção 

convencional. 

A experiência da autora em projetos de edificações comerciais em Light Steel Framing 

permite destacar algumas vantagens do sistema, bem como os problemas apresentados do 

mercado atual. Por ser um sistema relativamente novo no país o aprendizado muitas vezes 

aconteceu durante as obras que foram acompanhadas, no momento em que o problema 

aparecia, o que possibilitou uma discussão crítica do sistema. 

A primeira vantagem do Light Steel Framing é a industrialização de seus componentes 

estruturais aproximando a construção civil assim da ideia de desenho industrial, de projeto do 

objeto, permitindo uma maior agilidade no canteiro de obras. Os perfis utilizados podem ser 

fornecidos pela indústria, já cortados e identificados, facilitando a montagem da estrutura em 

aço. Outra opção é a entrega direta de painéis estruturais montados, minimizando o tempo de 

obra significativamente e evitando equívocos na montagem. A colocação das placas de 

fechamento é otimizada, uma vez que não é necessário um tempo de maturação do material 

empregado na estrutura. 

A entrega de perfis personalizados (cortados e identificados) minimiza em torno de 

25%
97

 a perda de material em relação às construções com perfis cortados no canteiro. Dessa 

forma, é possível afirmar que os perfis personalizados são a melhor opção em construções 

para conjuntos habitacionais, pois a escala do empreendimento possibilita redução 

significativa nos custos. 

Os custos envolvidos em uma construção em LSF nos grandes centros urbanos, 

principalmente no sul e sudeste brasileiro, não diferem consideravelmente em relação a uma 

construção em alvenaria convencional. No entanto, sua difusão pelo interior do país é 

dificultada pelo valor dos fretes e do deslocamento da mão de obra qualificada. Apesar disso, 

a escala de conjuntos habitacionais possibilita uma diminuição nos valores empregados. Para 

evitar a monotonia na paisagem o ideal é trabalhar com três ou quatro tipologias diferentes em 

um mesmo conjunto, permitindo assim uma maior identificação do local por seus moradores. 

A economia nos custos de construções em LSF é mais perceptível em conjuntos 

habitacionais do que em edificações autônomas, pois a padronização dos perfis permite uma 

maior racionalização dos materiais utilizados. Além disso, o custo com fretes é menor uma 

                                                           
97

Informação obtida em curso sobre projetar em Light Steel Framing ministrado pelo Eng. Roberto Nakamura, 

da UpRise Consultoria para arquitetos da Ipiranga Produtos de Petróleo no Rio de Janeiro em julho de 2013 
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vez que geralmente no transporte é possível acomodar os perfis de mais de uma unidade 

habitacional.  

Outra vantagem apresentada pelo LSF é o fato de ser um sistema construtivo versátil 

que permite uma variedade de combinações com seus componentes, possibilitando assim 

diversas soluções para um mesmo problema apresentado. Desse modo, os custos envolvidos 

em uma mesma tipologia habitacional podem variar de projeto a projeto em função do tipo de 

fechamento e da modulação dos perfis utilizada, conforme demonstrado no Capítulo 4. 

Essa versatilidade do sistema LSF pode ser ainda aproveitada para a reconstrução de 

áreas devastadas por desastres naturais, que desabriga milhares de pessoas por ano no país 

todo. Uma solução rápida e acessível é a adoção de kits de moradias elaborados com o 

mínimo de ambientes necessários para abrigar uma família durante a reconstrução de suas 

habitações permanentes, e que podem ser remontadas posteriormente em outro local. 

Além da reutilização da parte estrutural seus principais materiais podem ser reciclados, 

sendo aplicados em usos diversos à construção civil. Apesar dos benefícios apresentados pela 

reutilização e reciclagem de seus materiais fica evidente a necessidade de um estudo mais 

aprofundado sobre o impacto ambiental da fabricação dos materiais, e que não foi possível 

realizar no período da pesquisa.  

A ausência de mão de obra qualificada nas diversas regiões do país impossibilita a 

difusão do sistema em todo o território nacional. Esse fato é responsável pela má qualidade 

em boa parte das construções em LSF já existentes no Brasil.  

Pode se observar, entretanto, que nos últimos anos houve uma crescente oferta de 

cursos para montadores, arquitetos e engenheiros, proporcionados por fornecedores de perfis e 

placas de fechamento. Esses cursos muitas vezes são gratuitos demonstrando o interesse dos 

fornecedores na difusão do sistema. Ações como essa além de difundir incentivam o uso do 

sistema LSF pelos profissionais do mercado da construção. É possível notar também o 

crescimento acentuado no número de construtoras que passaram a trabalhar com o LSF 

durante os três anos da pesquisa. 

Apesar das vantagens descritas o LSF ainda possui muitas questões a serem resolvidas 

para a sua ampla utilização no território brasileiro. 

Literatura com detalhamento insuficiente a respeito do sistema LSF pode ser a 

primeira questão a ser destacada. A ausência de detalhamento para a construção civil é 

evidente e histórica, independentemente do sistema construtivo adotado. Quando o sistema 
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construtivo é industrializado essa ausência dificulta a boa execução das construções, o que 

acontece frequentemente com as edificações em LSF. Cuidados na montagem dos 

componentes podem ser ressaltados nos detalhes de projetos, minimizando as falhas 

encontradas nas construções em LSF. Uma placa de OSB desprotegida da umidade, por 

exemplo, pode ocasionar necessidade de reparos antes da vida útil prometida, gerando custos 

não esperados aos usuários finais. 

Ainda sobre as placas OSB pode se destacar o monopólio do material pela única 

fabricante de placas OSB no Brasil. A falta de competitividade, portanto, não impulsiona a 

redução do custo do material. Isso pode ser observado também em materiais como a placa 

cimentícia e até mesmo os perfis em aço galvanizado, que possuem poucos fornecedores, 

como destacado no levantamento de fornecedores. 

Embora os cursos proporcionados gratuitamente pelos fabricantes e fornecedores de 

perfis e placas de fechamento permitam o treinamento dos funcionários da construção civil, a 

quantidade de mão de obra qualificada no Brasil ainda é restrita, retardando assim a expansão 

do LSF pelo país. 

A aceitação cultural de um novo sistema construtivo também dificulta a difusão do 

LSF. O desconhecimento do sistema e principalmente das etapas para a sua manutenção 

influencia negativamente na fase de escolha do sistema construtivo que será utilizado. 

A utilização de novas tecnologias na construção civil não fica restrita apenas aos 

sistemas construtivos inovadores. As inovações em tecnologia da informação possibilitam 

também um maior planejamento e consequentemente uma maior agilidade na execução das 

obras, minimizando assim o tempo de execução. 

A necessidade de se construir mais e cada vez mais rápido estimulou o mercado da 

AEC a buscar novas tecnologias para auxiliar as fases de projeto e planejamento de uma 

construção. A utilização do modelo único virtual, com todas as informações dos projetos das 

diversas áreas envolvidas em uma construção apresenta-se como uma solução viável. 

Infelizmente não existem hoje softwares que consigam gerenciar todas as informações de uma 

construção, com os detalhes e especificações necessárias, incluindo o detalhamento 

construtivo de seus componentes. Logo, os arquivos devem ser entendidos por diversos 

softwares sem perda de informações. Isso só é garantido através do conceito de 

interoperabilidade. É possível afirmar que a interoperabilidade dos softwares ainda precisa ser 

mais difundida para os profissionais da construção.  
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Os softwares BIM, utilizados para a elaboração do modelo único, possibilitam níveis 

diferenciados de aprofundamento em um processo projetivo permitindo que a execução da 

obra aconteça de maneira planejada, diminuindo as interferências entre as disciplinas e as 

etapas de obra e facilitando a manutenção após a entrega da construção.  

Além disso, conforme apresentado no Capítulo 3 os softwares BIM possibilitam um 

melhor projeto e planejamento de uma obra desde sua fase inicial até possivelmente a 

fabricação de seus componentes no ambiente industrial.  

Atualmente existem diversos softwares utilizados por arquitetos com os conceitos do 

Building Information Modeling. Entretanto, nenhum dos softwares verificados permite o 

projeto detalhado de sistemas industrializados. O software Revit da Autodesk, por exemplo, 

necessita de plug-ins para projetar edificações em Light Steel Framing e Light Wood 

Framing. Essa deficiência do software dificulta o uso por profissionais brasileiros, pois os 

plug-ins foram desenvolvidos para outros mercados, com necessidades e especificações 

diferentes das utilizadas no país. 

Apesar da deficiência apresentada o uso dos diferentes softwares BIM está crescendo. 

Cada vez mais arquitetos, engenheiros e construtores passam a utilizar o BIM para o projeto e 

a construção de edificações, das mais simples às mais complexas. O BIM é utilizado 

principalmente para a tomada de decisões em um projeto, pois possibilita a análise de custos e 

desempenho do modelo em um curto espaço de tempo, auxiliando assim a definição do 

projeto e suas especificações. Desse modo, pode-se afirmar que o BIM é a ferramenta que 

facilita o projeto em LSF, permitindo a diminuição do déficit habitacional. 

O Capítulo 4 demonstra como isso é possível através da análise dos custos, pela qual 

determina-se a quantidade de perfis utilizados em uma mesma tipologia, mas com projetos 

estruturais diferentes. O tipo de placas de fechamento e a sua paginação também podem ser 

avaliados, além de definir o tamanho e o posicionamento mais adequado das aberturas em um 

projeto em LSF. 

É importante destacar que no LSF não existe uma maneira única de combinar os 

componentes da estrutura. Em função disso, a modelagem virtual em softwares BIM é 

extremamente importante para a definição do projeto e para alcançar o orçamento estimado e, 

portanto se encaixar nos valores definidos pelos financiamentos habitacionais. 
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Embora os modelo utilizados tenham sido simplificados, representando uma 

arquitetura tradicional, vale destacar que o sistema construtivo aliado com os avanços 

tecnológicos permitem a construção de edificações mais complexas de diversos pavimentos. 

Infelizmente o uso de sistemas industrializados na construção civil aliado aos 

softwares BIM, principalmente na construção de habitações populares, é restrito. O LSF, por 

sua vez, vem ganhando espaço em construções comerciais, pois a sua rápida execução permite 

que o estabelecimento comercial comece a funcionar antes e consequentemente comece a 

faturar e rentabilizar o negócio em um período menor.  

Observou-se, portanto, que na busca por um projeto mais rápido, mais econômico e 

com uma boa qualidade, o uso conjunto do Light Steel Framing e dos softwares BIM 

disponíveis se apresenta como uma opção factível à diminuição do déficit habitacional 

brasileiro. Considerando-se mais especificamente o Estado de São Paulo, que possui o maior 

número do déficit habitacional, a disponibilidade de mão de obra qualificada de fabricantes e 

fornecedores só facilita a utilização do sistema. Além disso, o uso do BIM não apenas como 

ferramenta de projeto, mas também como ferramenta de planejamento e gerenciamento das 

obras permite uma obra mais ágil e eficiente, minimizando as interferências entre as 

disciplinas envolvidas na construção. 

A partir do cenário apresentado, acredita-se que a continuidade das pesquisas em Light 

Steel Framing podem abordar alguns aspectos imprescindíveis para a multiplicação do 

sistema. O primeiro aspecto, já destacado anteriormente, é a necessidade de um estudo mais 

aprofundado sobre a fabricação dos componentes industrializados e seus impactos no meio 

ambiente. A análise do impacto ambiental não pode ser apenas apresentada pelos índices de 

reutilização e reciclagem, mas sim com o processo completo dos componentes, desde a sua 

extração, fabricação até a depuração do material.  

A ausência de normalização e bibliografia especializada em português impossibilita 

também o aumento no uso dos sistemas construtivos industrializados como o Light Steel 

Framing. Durante o período da pesquisa foi possível notar o crescimento de artigos e websites 

sobra o LSF, no entanto, ainda se faz necessário o desenvolvimento de literatura técnica e 

especializada considerando as condições climáticas do ambiente brasileiro. 

No âmbito dos materiais empregados nas construções em LSF é necessário o 

desenvolvimento de novos materiais, que possibilitem a supressão de etapas de montagem, 

como acontece, por exemplo, com as placas de OSB utilizadas como revestimento e que 
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substituem a placa de OSB estrutural e o revestimento externo das construções. Outros 

materiais também poderiam ser utilizados para os fechamentos externos unindo as duas 

funções, suprimindo assim uma etapa na montagem do sistema, logo diminuindo o tempo de 

obra. 

A questão que abrange os financiamentos habitacionais proporcionados pelos 

governos federal, estaduais e municipais merece uma análise mais aprofundada em relação ao 

tempo de retorno dos investimentos empregados para moradias populares.  

A utilização do Light Steel Framing para habitações emergenciais é outro aspecto que 

vale ser destacado para pesquisas futuras, uma vez que a definição de kits específicos 

necessita de projetos além das definições dos materiais e componentes que serão utilizados. 

Além do mais, a determinação do programa mínimo para os kits em função das necessidades 

da população atingida em desastres naturais merece estudos mais aprofundados. 

Por fim, é um fato que os softwares disponíveis não atendem as necessidades 

específicas dos sistemas construtivos industrializados, em particular o Light Steel Framing. 

Portanto é necessária difusão de modelo único, em plataformas BIM, de projetos em sistemas 

construtivos industrializados. Porém isso só será possível após a definição de novas 

ferramentas, possíveis plug-ins para os softwares existentes, configurados para as normas 

brasileiras. Isso possibilitaria a elaboração simplificada de um modelo único, com as 

informações de todas as áreas em um mesmo software, facilitando assim o gerenciamento 

completo do projeto, desde as etapas iniciais até a fabricação dos perfis em aço galvanizado. 
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GLOSSÁRIO 

CONAMA 307 – Legislação do Conselho Nacional do Meio Ambiente que estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.  

Danos Humanos – Descrição dada pela Secretaria Nacional da Defesa Civil para danos 

causados por desastres naturais tais como óbitos, feridos, enfermos, desabrigados, desalojados 

e desaparecidos.  

Desenvolvimento Sustentável – é aquele que promove o desenvolvimento no momento 

presente, preservando os recursos naturais e atendendo as necessidades atuais, garantindo que 

as próximas gerações também consigam atender as suas necessidades no futuro. 

Dry-wall – Sistema não estrutural para divisão de ambientes. Uso apenas interno. 

Ecoeficiência – Conceito baseado na adequação às questões ambientais e à viabilidade 

econômica de um produto (edificações).  

Foil de alumínio – Lâmina de alumínio utilizada em componentes construtivos.  

Hidrofugante – Material que repele a água.  

Light Steel Framing – Sistema construtivo seco com estrutura em perfis de aço e fechamento 

em placas OSB, cimentícia ou gesso acartonado.  

Light Wood Framing – Sistema construtivo seco com estrutura em perfis de madeira e 

fechamento em placas OSB, cimentícia ou gesso acartonado.  

Mercado rentista – Mercado baseado em renda pela locação de imóveis. 

PIS/PASEP – Contribuições Sociais Tributárias pagas por pessoa jurídica para patrocinar os 

direitos ao trabalhador como, por exemplo, o seguro desemprego. 

Placa ST – Placa de gesso acartonado Standard. 

Placa RF – Placa de gesso acartonado resistente ao fogo. 

Placa RU – Placa de gesso acartonado resistente à umidade.  

Radier–Fundação rasa em concreto armado para edificações. Também conhecida como laje 

radier, pois se assemelha a uma laje em concreto. 

Selo Casa Azul CAIXA – Certificação da Caixa Econômica Federal para habitações 

sustentáveis. Para receber o Selo Casa Azul a edificação deve atender uma série de pré-

requisitos definidos ainda em projetos.  
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Shaft – Parede vazada para passagem de tubulações hidráulicas e elétricas. Normalmente é 

executada após a parede em construções convencionais. No Light Steel Framing pode ser 

utilizada a própria parede como shaft.  

Sustentabilidade – Conceito baseado em justiça social, economia e preservação do meio 

ambiente. 

Telha Shingle – Telhas com base em manta asfáltica composta com grãos minerais  
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APÊNDICES 

APENDICE A - MAPAS DE FORNECEDORES 

Esse levantamento foi realizado através de contatos e visitas à fornecedores dos 

componentes do sistema no período entre março e outubro de 2013. 

Foram levantados: 

 fornecedores de perfis para Light Steel Framing; 

 fornecedores de placas de fechamento OSB/gesso acartonado/cimentícia; 

 fornecedores de mantas termo acústicas; 

 fornecedores de membrana impermeável à água e permeável ao vapor; 

 fornecedores de tubulação PEX; 

 fornecedores de telhas shingle; 

 fornecedores de revestimento siding. 
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Figura 60 - Mapa de Fornecedores de Perfis em aço galvanizado. 

 

Fornecedores encontrados: Artcons, Águia Sistemas, Ananda, Barbieri, Casa do Drywall, 

Flasan, Brasgips, Kofar, Multiperfil, Perfila, Roll For, Brasilit Saint Gobain, Eternit, 

Gypsteel, CenterSteel, Tessa. 
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Figura 61 - Mapa de Fornecedores de Placas de Fechamento. 

 

Fornecedores levantados: LP Brasil, trevo Industrial de Gesso, Knauf, Gypsum Drywall 

(Lafarge), Placo Saint Gobain, Eternit, Brasilit Saint Gobain, Construpor, Decorlit, Infibra. 
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Figura 62 - Mapa de Fornecedores Revestimentos Termo acústicos. 

 

Fornecedores levantados: Isover, Trisoft, Rockfibras, Isolafácil, Heme Isolantes. 
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Figura 63 - Mapa de Fornecedores Membrana Impermeável à água e permeável ao vapor. 

 

Fornecedores levantados: Tyvek (Dupont), Typar (LP Brasil). 
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Figura 64 - Mapa de Fornecedores Tubulações PEX. 

 

Fornecedores levantados: Barbi do Brasil, Tigre do Brasil, Pex do Brasil, Epex. 
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Figura 65 - Mapa de Fornecedores Telhas Shingle. 

 

Fornecedores levantados: Brasilit Saint Gobain, LP Brasil, TC Shingle do Brasil, 

CobertechShingle. 
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Figura 66 - Mapa de Fornecedores Siding. 

 

Fornecedores levantados: LP Brasil, Madex, Duro Duroside, Kofar. 
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APENDICE B - FICHAS SIMULAÇÕES 

A seguir serão expostas simulações elaboradas no decorrer da pesquisa com o intuito 

de atingir um melhor resultado nos custos dos materiais envolvidos x área construída na 

execução de uma habitação popular.  

Para tanto, foi escolhido um projeto da Companhia de Desenvolvimento Habitacional 

e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) como parâmetro inicial para as simulações.  

Foram excluídos dessa análise insumos e materiais que seriam igualmente utilizados 

independente do sistema construtivo escolhido, tais como: esquadrias, revestimentos internos, 

equipamentos hidrossanitários bem como instalações elétricas e hidráulicas. O custo 

envolvido em mão de obra também não foi considerado, uma vez que com os treinamentos 

disponíveis a tendência é que esse serviço seja barateado.  

Para a análise dos custos das unidades habitacionais foram considerados: 

 área interna da unidade habitacional
98

 – somatório dos cômodos internos; 

 área da fundação radier com e=25cm em m² (metros quadrados); 

 área de calçada com e= 10cm em m² (metros quadrados); 

 quantidade de perfil Ue (montante) em metros lineares (em paredes com 

espaçamento de 600mm); 

 quantidade de perfil U (guia) em metros lineares; 

 quantidade de perfil cartola em metros lineares; 

 quantidade de placas OSB estrutural 11,1mm em m² (metros quadrados) para 

fechamento externo das paredes; 

 quantidade de placas de gesso acartonado resistente (RU) a umidade em m² 

(metros quadrados) para fechamento interno das paredes em ambientes molháveis; 

 quantidade de placas de gesso acartonado standard (ST) em m² (metros quadrados) 

para fechamento interno das paredes em ambientes secos; 

 quantidade de placas de gesso acartonado standard (ST) em m² (metros quadrados) 

para forro; 

 quantidade de material isolante térmico e acústico em m² (metros quadrados); 

                                                           
98

  As medidas externas da unidade habitacional da CDHU diferem da mostrada no corpo da dissertação em 

função da diferença entre espessuras de paredes. Foram mantidas as dimensões internas dos ambientes. 
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 quantidade de membrana impermeável à água e permeável ao vapor em m² (metros 

quadrados) utilizada em paredes; 

 quantidade de membrana impermeável à água e permeável ao vapor em m² (metros 

quadrados) utilizada no telhado (subcobertura); 

 quantidade de telhas Shingle em m² (metros quadrados); 

 siding vinílico como acabamento externo em m² (metros quadrados). 

Os custos utilizados para as simulações foram pesquisados no mercado com 

fornecedores dos materiais empregados no sistema construtivo Light Steel Framing e constam 

na Tabela 20. 

Tabela 20 - Custos dos materiais utilizados para as simulações. Os custos com mão de obra foram desconsiderados. 

Material Custo  

Perfil Ue 92 (m) R$ 8, 50 

Perfil U 90 (m) R$ 13, 07 

Placa OSB 9,5 mm (un) R$ 49, 24 

Placa OSB 11,1 mm(un) R$ 40, 00 

Placa cimentícia 10 mm(un) R$ 62, 00 

Placa de gesso acartonado Standard(un) R$ 36, 74 

Placa de gesso acartonado Resistente à umidade(un) R$ 45, 21 

Manta termo-acústica (lã de rocha – verificar) (m²) R$ 24, 20 

Membrana impermeável à água e permeável ao vapor – tyvek (m²) R$ 7, 00 

Siding vinílico (m²) R$ 37, 00 

Subcobertura (m²) R$ 5, 00 

Telha Shingle (m²) R$ 65, 00 

 

O índice apresentado no final de cada ficha representa o quanto aumentou ou diminuiu 

o custo e a área interna de cada simulação comparada com os valores fixados na ficha 1. 

Atualmente o custo de uma edificação comercial no Estado de São Paulo é em torno 

de R$ 1.075, 00
99

(informação pessoal) para a estrutura em perfis de aço galvanizado espaçado 

a 400mm, placas de fechamento externas em OSB e fechamento interno em gesso acartonado. 

Neste valor ainda estão contidos os custos com cobertura metálica em telhas de alumínio e a 

manta termo-acústica. Vale ressaltar que esse valor é para edificações comerciais e 

individuais, sendo que a construção de moradias em maior escala deve baratear o custo do m². 

                                                           
99

 Dado fornecido pela Ipiranga Produtos de Petróleo em mensagem recebida por patriciafc@ipiranga.com.br, 
em 17 de janeiro de 2014. 
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Tabela 21 - Resultados modelo CDHU adaptado para LSF. 

 

Ficha 1

Quantitativo

Área interna 50,69m² Placas

Perfis OSB paredes 121,09m²

Perfil Ue 667,87m OSB telhado 83,80m²

Perfil U 148,38m OSB piso 5,68m²

Perfil Ue telhado 294,10m Gesso Standard (ST) 137,20m²

Perfil U telhado 24,18m Gesso Resistente à umidade (RU) 38,27m²

Perfil Cartola 156,56m Forro em gesso 55,82m²

Fundação Radier 66,01m

Calçada 51,19m

Subcobertura 83,36m² Lã termo-acústica 94,47m

Telha Shingle 87,26m² Siding Vinílico 120,57m²

custo x CDHU 100% área x CDHU 100%

Imagens

Projeto CDHU - Base

Membrana impermeável à 

água e permeável ao vapor
129,9m²
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Tabela 22 - Resultados modelo um para simulação de habitação. 

 

Ficha 2

Quantitativo

Área interna 62,85m² Placas

Perfis OSB paredes 131,32m²

Perfil Ue 633,34m OSB telhado 94,83m²

Perfil U 163,81m OSB piso 5,62m²

Perfil Ue telhado 359,57m Gesso Standard (ST) 143,79m²

Perfil U telhado 26,16m Gesso Resistente à umidade (RU) 47,18m²

Perfil Cartola 181,47m Forro em gesso 68,02m²

Fundação Radier 73,47m²

Calçada 50,02m²

Subcobertura 94,66m² Lã termo-acústica 107,67m²

Telha Shingle 95,36m² Siding Vinílico 130,38m²

custo x CDHU 109% área x CDHU 124%

Imagens

Modelo um 

Membrana impermeável à 

água e permeável ao vapor
140,8m²
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Tabela 23 - Resultados modelo para simulação de habitação popular. 

 

 

Ficha 3

Quantitativo

Área interna 54,75m² Placas

Perfis OSB paredes 127,82m²

Perfil Ue 621,96m OSB telhado 88,5m²

Perfil U 157,23m OSB piso 5,35m²

Perfil Ue telhado 348,55m Gesso Standard (ST) 132,02m²

Perfil U telhado 24,37m Gesso Resistente à umidade (RU) 37,6m²

Perfil Cartola 167,51m Forro em gesso 61,03m²

Fundação Radier 66,34m²

Calçada 47,5m²

Subcobertura 87,95m² Lã termo-acústica 96,82m²

Telha Shingle 90,31m² Siding Vinílico 127,02m²

custo x CDHU 102% área x CDHU 108%

Imagens

Modelo dois

Membrana impermeável à 

água e permeável ao vapor 137,2m²
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Tabela 24 - Resultados modelo três para simulação de habitação popular. 

 

 

Ficha 4

Quantitativo

Área interna 58,46m² Placas

Perfis OSB paredes 131,34m²

Perfil Ue 628,39m OSB telhado 94,83m²

Perfil U 150,03m OSB piso 4,3m²

Perfil Ue telhado 359,74m Gesso Standard (ST) 137,29m²

Perfil U telhado 30,26m Gesso Resistente à umidade (RU) 37,60m²

Perfil Cartola 181,47m Forro em gesso 68,03m²

Fundação Radier 73,44m²

Calçada 48,26m²

Subcobertura 94,66m² Lã termo-acústica 100,58m²

Telha Shingle 95,36m² Siding Vinílico 130,12m²

custo x CDHU 107% área x CDHU 115%

Imagens

Modelo três

Membrana impermeável à 

água e permeável ao vapor
140,4m²
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Tabela 25 - Resultados modelo quatro para simulação de habitação popular. 

 

 

Ficha 5

Quantitativo

Área interna 58,92m² Placas

Perfis OSB paredes 149,04m²

Perfil Ue 638,77m OSB telhado 95,91m²

Perfil U 157,33m OSB piso 4,79m²

Perfil Ue telhado 401,52m Gesso Standard (ST) 137,72m²

Perfil U telhado 24,37m Gesso Resistente à umidade (RU) 37,60m²

Perfil Cartola 180,79m Forro em gesso 66,89m²

Fundação Radier 74,38m²

Calçada 56,54m²

Subcobertura 95,65m² Lã termo-acústica 101,59m²

Telha Shingle 99,27m² Siding Vinílico 146,33m²

custo x CDHU 113% área x CDHU 116%

Imagens

Modelo quatro

Membrana impermeável à 

água e permeável ao vapor
158,5m²
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Tabela 26 - Resultados modelo cinco para simulação de habitação popular. 

 

 

Ficha 6

Quantitativo

Área interna 58,70m² Placas

Perfis OSB paredes 130,92m²

Perfil Ue 672,15m OSB telhado 94,83m²

Perfil U 165,58m OSB piso 5,72m²

Perfil Ue telhado 359,57m Gesso Standard (ST) 144,80m²

Perfil U telhado 26,16m Gesso Resistente à umidade (RU) 37,56m²

Perfil Cartola 181,47m Forro em gesso 68,36m²

Fundação Radier 76,66m²

Calçada 50,55m²

Subcobertura 94,70m² Lã termo-acústica 104,91m²

Telha Shingle 95,36m² Siding Vinílico 130,29m²

custo x CDHU 110% área x CDHU 116%

Imagens

Modelo cinco

Membrana impermeável à 

água e permeável ao vapor
140,3m²
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Além das simulações elaboradas para unidades habitacionais completas, foram 

realizadas simulações de painéis-parede individualizados (2, 80m x 3, 02m), com 

espaçamento de perfis Ue (montantes) e paginação de placas de fechamento diversas em 

painéis cegos e com esquadria. Assim como nas simulações demonstradas nas fichas 1 a 6 não 

foi considerada a mão de obra para a execução dos painéis, apenas os materiais envolvidos em 

sua construção. 

Para essas simulações foram considerados os seguintes materiais: 

 quantidade de perfil Ue (montantes) em metros lineares (em paredes com 

espaçamento de 600mm e 400mm); 

 quantidade de perfil U (guias) em metros lineares; 

 quantidade de perfil cartola em metros lineares; 

 quantidade de placas OSB estrutural 11,1mm em unidades para fechamento 

externo das paredes com espaçamento de perfis Ue com 600mm; 

 quantidade de placas OSB estrutural 9,5mm em unidades para fechamento externo 

das paredes com espaçamento de perfis Ue com 400mm; 

 quantidade de placa cimentícia 10mm em unidades para fechamento externo das 

paredes com espaçamento de perfis Ue com 400mm; 

 quantidade de tela de fibra de vidro e pintura quando utilizado a placa cimentícia; 

 quantidade de placas de gesso acartonado standard (ST) em unidades para 

fechamento interno das paredes; 

 quantidade de material isolante térmico e acústico em m² (metros quadrados); 

 quantidade de membrana impermeável à água e permeável ao vapor em m² (metros 

quadrados) utilizada em paredes; 

 siding vinílico como acabamento externo em m² (metros quadrados) quando 

utilizado placas OSB externamente. 

Assim como nas simulações das fichas 1 a 6, nas fichas cadastrais das simulações de 

paredes individuais (7 a 18) foi determinado que os índices apresentados de custos unitários 

fixados fossem os das fichas 7, 10 e 15.  

Para análise das paredes cegas (fichas 7, 8 e 9) foi determinado que o parâmetro para o 

custo fosse o apresentado na ficha sete. 
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Para análise das paredes com esquadrias e espaçamento entre montantes igual a 

400mm (fichas 10, 11, 12, 13 e 14) foi determinado que o parâmetro para o custo fosse o 

apresentado na ficha 10. 

Para análise das paredes com esquadrias e espaçamento entre montantes igual a 

600mm (fichas 15, 16, 17 e 18) foi determinado que o parâmetro para o custo fosse o 

apresentado na ficha 15. 

           Tabela 27 - Ficha 7 - Resultados para simulação de parede cega – 400mm. 

 

 

Quantitativo

Perfil Ue 25,2

Perfil U 6,04

Placas OSB 9,5mm(unidades) 4

Gesso (ST) (unidades) 4

Lã termo-acústica 7,8

Siding Vinílico 8,5m

Parafuso gesso (unidades) 159 Parafuso OSB (unidades) 210

100%

Imagens

externo interno

Percentual custo - base de cálculo 

estrutura perfis 

Membrana impermeável à 

água e permeável ao vapor
8,5m

Ficha 7 - Modelo Parede cega com espaçamento de montantes a 400mm
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Tabela 28 - Ficha 8 - Resultados para simulação de parede cega – 600mm. 

 

 

Tabela 29 - Ficha 9 - Resultados para simulação de parede cega – 400mm com placa cimentícia. 

 

 

Quantitativo

Perfil Ue 16,8m

Perfil U 6,04m

Placas OSB11,1mm(unidades) 4

Gesso (ST) (unidades) 4

Lã termo-acústica 7,8m

Siding Vinílico 8,5m

Parafuso gesso (unidades) 126 Parafuso OSB (unidades) 180

100%

estrutura perfis

Membrana impermeável à 

água e permeável ao vapor
8,5m

Ficha 8 - Modelo Parede cega com espaçamento de montantes a 600mm

Imagens

externo interno

Percentual custo 

Quantitativo

Perfil Ue 25,2

Perfil U 6,04

Placa cimentícia  (unidades) 4

Gesso (ST) (unidades) 4

Lã termo-acústica 7,8

Pintura 8,5m

Parafuso gesso (unidades) 159 Parafuso OSB (unidades) 151

96%Percentual custo 

estrutura perfis

Tela de fibra de vidro 8,5m

Membrana impermeável à 

água e permeável ao vapor
8,5m

Ficha 9 - Modelo Parede cega - montantes a 400mm/placa cimenticia

Imagens

externo interno
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Tabela 30 - Ficha 10 - Resultados para simulação de parede com esquadria tipo 1 – 400mm. 

 

 

Tabela 31 - Ficha 11 - Resultados para simulação de parede com esquadria tipo 2 – 400mm. 

 

 

Quantitativo

Perfil Ue 33,49

Perfil U 9,29

Placas OSB 9,5mm (unidades) 4

Gesso (ST) (unidades) 4

Lã termo-acústica 6,4

Siding Vinílico 7,4

Parafuso gesso (unidades) 163 Parafuso OSB (unidades) 228

100%

Imagens

externo interno

Percentual custo - base de cálculo 

perspectiva

Membrana impermeável à 

água e permeável ao vapor
8,5

Ficha 10 - Modelo Parede+esquadria - montantes a 400mm - tipo 1

Quantitativo

Perfil Ue 32,35

Perfil U 9,29

Placas OSB 9,5mm (unidades) 4

Gesso (ST) (unidades) 4

Lã termo-acústica 6,37

Siding Vinílico 7,4

Parafuso gesso (unidades) 159 Parafuso OSB (unidades) 247

100%

Imagens

externo interno

Ficha 11 - Modelo Parede+esquadria - montantes a 400mm - tipo 2

estrutura perfis

Membrana impermeável à 

água e permeável ao vapor
8,5

Percentual custo 
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Tabela 32 - Ficha 12 - Resultados para simulação de parede com esquadria tipo 3 – 400mm. 

 

 

Tabela 33 - Ficha 13 - Resultados para simulação de parede com esquadria tipo 4 – 400mm. 

               

Quantitativo

Perfil Ue 32,35

Perfil U 9,29

Placas OSB 9,5mm (unidades) 3

Gesso (ST) (unidades) 3

Lã termo-acústica 6,4

Siding Vinílico 7,4

Parafuso gesso (unidades) 147 Parafuso OSB (unidades) 218

93%

Imagens

externo interno

Ficha 12 - Modelo Parede+esquadria - montantes a 400mm - tipo 3

estrutura perfis

Membrana impermeável à 

água e permeável ao vapor
8,5

Percentual custo 

Quantitativo

Perfil Ue 33,49

Perfil U 9,29

Placas OSB 9,5mm (unidades) 4

Gesso (ST) (unidades) 4

Lã termo-acústica 6,4

Siding Vinílico 7,4

Parafuso gesso (unidades) 143 Parafuso OSB (unidades) 218

103%

externo interno

Percentual custo 

estrutura perfis

Membrana impermeável à 

água e permeável ao vapor
8,5

Ficha 13 - Modelo Parede+esquadria - montantes a 400mm - tipo 4

Imagens
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Tabela 34 - Ficha 14 - Resultados para simulação de parede com esquadria tipo 5 – 400mm. 

 

 

Tabela 35 - Ficha 15 - Resultados para simulação de parede com esquadria tipo 1 – 600mm. 

               

Quantitativo

Perfil Ue 32,35

Perfil U 9,29

Placa cimentícia  (unidades) 4

Gesso (ST) (unidades) 4

Lã termo-acústica 6,4

Pintura 8,5

Parafuso gesso (unidades) 147 Parafuso OSB (unidades) 147

104%

Ficha 14 - Modelo Parede+esquadria - montantes a 400mm - tipo 5

Imagens

externo interno

Percentual custo 

estrutura perfis

Tela de fibra de vidro 8,5

Membrana impermeável à 

água e permeável ao vapor
8,5

Quantitativo

Perfil Ue 27,89

Perfil U 9,29

Placas OSB 11,1mm(unidades) 4

Gesso (ST) (unidades) 4

Lã termo-acústica 6,4

Siding Vinílico 7,4

Parafuso gesso (unidades) 146 Parafuso OSB (unidades) 192

100%

Ficha 15 - Modelo Parede+esquadria - montantes a 600mm - tipo 1

Imagens

externo interno

estrutura perfis

Membrana impermeável à 

água e permeável ao vapor
8,5

Percentual custo - base de cálculo 
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Tabela 36 - Ficha 16 - Resultados para simulação de parede com esquadria tipo 2 – 600mm. 

 

 

Tabela 37 -Ficha 17 - Resultados para simulação de parede com esquadria tipo 3 – 600mm. 

 

Quantitativo

Perfil Ue 27,89

Perfil U 9,29

Placas OSB 11,1mm(unidades) 5

Gesso (ST) (unidades) 5

Lã termo-acústica 6,4

Siding Vinílico 7,4

Parafuso gesso (unidades) 170 Parafuso OSB (unidades) 245

108%

Imagens

externo interno

Ficha 16 - Modelo Parede+esquadria - montantes a 600mm - tipo 2

estrutura perfis

Membrana impermeável à 

água e permeável ao vapor
8,5

Percentual custo 

Quantitativo

Perfil Ue 27,89

Perfil U 9,29

Placas OSB 11,1mm(unidades) 4

Gesso (ST) (unidades) 4

Lã termo-acústica 6,4

Siding Vinílico 7,4

Parafuso gesso (unidades) 148 Parafuso OSB (unidades) 212

100%

Imagens

externo interno

Ficha 17 - Modelo Parede+esquadria - montantes a 600mm - tipo 3

estrutura perfis

Membrana impermeável à 

água e permeável ao vapor
8,5

Percentual custo 
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Tabela 38 - Ficha 18 - Resultados para simulação de parede com esquadria tipo 4 – 600mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quantitativo

Perfil Ue 27,89

Perfil U 9,29

Placas OSB (unidades) 4

Gesso (ST) (unidades) 4

Lã termo-acústica 6,4

Siding Vinílico 7,4

Parafuso gesso (unidades) 157 Parafuso OSB (unidades) 260

101%

Imagens

externo interno

Percentual custo 

estrutura perfis

Membrana impermeável à 

água e permeável ao vapor
8,5

Ficha 18 - Modelo Parede+esquadria - montantes a 600mm - tipo 4
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ANEXOS 

A. PROJETO CDHU PARA HABITAÇAO POPULA 
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