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OBJETIVO 

Promover e ampliar a participação 
da construção em aço no mercado 

nacional, realizando ações para 
sua divulgação e apoiando o seu 

desenvolvimento tecnológico 
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2.114 EQUIPES INSCRITAS 
(2008 a 2018) 

 

Promoção e Divulgação   

CONCURSO ARQUITETURA 2019 

Tema: Fábrica de Ideias e Inovação 
 
 Inscrições do dia 04 de fevereiro ao dia 25 de julho 

 



Promoção e Divulgação   

CONCURSO ENGENHARIA 2018 

Tema: Passarelas Modulares sobre rodovias do DNIT 
 
o 71 equipes representando 18 estados 
 
o Equipe vencedora representa a Universidade Federal de 

Lavras (UFLA), de MG 
 

o Além do prêmio de R$ 8.000,00, acesso a materiais de 
estudo exclusivos e inscrições gratuitas nos cursos online 
do CBCA, os vencedores ganharam ainda a isenção da taxa 
de inscrição no Construmetal 2019. 
 
 
 
 

18 estados brasileiros 

inscritos 
 

Prêmio de                      

R$ 8000,00 

para a equipe vencedora 



Promoção e Divulgação  

REVISTA ARQUITETURA & AÇO 
 
 
 
 
 
 

 

A edição 53 já está sendo produzida e 
tratará da “Região Norte” do Brasil. 



• Alvenarias 
• Painéis de Vedação 
• Tratamento de Superfície e 

Pintura 
• Resistência ao Fogo das Estruturas 

de Aço 
• Transporte e Montagem 
• Interfaces Aço-Concreto 
• Steel Framing: Arquitetura  
• Steel Framing: Engenharia 
• Pontes e Viadutos em Vigas Mistas 

• Treliças Tipo Steel Joist 
• Viabilidade Econômica 
• Dimensionamento de Perfis 

Formados a Frio conforme NBR 
14762 e NBR 6355 

• Projeto e Durabilidade 
• Prevenção Contra Incêndio no 

Projeto de Arquitetura 
• Galpões para Usos Gerais 
• Edifícios de Peq. Porte 

Estruturados em Aço 

• Ligações em Estruturas Metálicas 
Vol.1 e 2 

• Estruturas Mistas Vol.1 e 2 
• Projeto de Aberturas em Almas de 

Vigas de Aço e Vigas Mistas de Aço 
e Concreto 

• Tecnologias de Vedação e 
Revestimentos para Fachadas 

• Estruturas Compostas por Perfis 
Formados a Frio 

Promoção e Divulgação 

MANUAIS DA CONSTRUÇÃO EM AÇO 



REDES SOCIAIS E SITE 

 
 
 
 
 
 

 



CURSOS PRESENCIAIS 



CURSOS ONLINE 

NOVAS TURMAS 
COM INÍCIO EM 

10/06 – INSCRIÇÕES 
ABERTAS 



O SISTEMA 
CONSTRUTIVO LIGHT 

STEEL FRAMING 



CENÁRIO 

 No Brasil e no mundo, a construção industrializada vem 
crescendo e ocupando espaço na Construção Civil. O LSF é um 
sistema construtivo altamente industrializado que vem 
ampliando sua participação no mercado. 

 

  O Light Steel Framing  avança em diversos países e tem se 
mostrado um sistema  a construção civil atual por se alinhar 
às necessidades de modernização da construção civil: prazos 
mais curtos, eficiência produtiva, redução de impacto 
ambiental, mão de obra qualificada e economia 

 

 

 



NOMENCLATURA 

A nomenclatura do sistema LSF pode ser encontrada de 2 
formas: 

 FRAME: é o esqueleto estrutural projetado para dar forma e 
suportar a edificação. É composto pelo conjunto de diversos 
perfis leves - perfis formados a frio (PFF) 

 

 FRAMING: É o processo pelo qual se unem e vinculam esses 
elementos.  

 

Assim, o sistema é definido como LIGHT STEEL FRAMING e as 
peças  que compõe os painéis são o FRAME estrutural  



HISTÓRICO DO LSF 

 A origem do sistema em FRAME remonta ao início do sec. XIX, com 
casas em madeira construídas pelos colonizadores nos EUA. Este 
método consistia em peças de madeira de pequena seção 
transversal espaçadas de maneira equidistante 

  

 



HISTÓRICO DO LSF 

A partir de 1955 deu-se  início à produção dos perfis leves de aço, 
dando origem ao steel FRAME, que passou a substituir os perfis de 
madeira pela maior resistência e eficiência estrutural 



CONCEITO ESTRUTURAL DO LSF 

  O Light Steel Framing (LSF) é definido como o sistema 
composto por um esqueleto estrutural leve em aço que, em 
conjunto com outros subsistemas industrializados dá forma à 
edificação e garante sua habitabilidade. 

 

Rio Media Center 

 (Fonte: CBCA, 2016) 



CONCEITO ESTRUTURAL DO LSF 

Painel de 
Parede 

Telhado 

Fundação 



CONCEITO DO LIGHT STEEL FRAMING 

 MODULAÇÃO 

 

A definição da modulação 
adotada em uma edificação está 
diretamente relacionada às 
solicitações que cada perfil está 
submetido, pois quanto maior a 
separação entre as peças 
estruturais, maior será a força a 
qual cada uma delas deverá 
resistir.  

 

 

 



 CONCEITO DO LIGHT STEEL FRAMING 

 MODULAÇÃO 

Os módulos mais comumente utilizados no LSF são 400mm ou 
600mm. A definição do módulo estrutural depende das 
características do projeto e do dimensionamento das peças 

 
 

 

 

 



CONCEITO DO LIGHT STEEL FRAMING 

 MODULAÇÃO 

A malha de 1,20m pode ser utilizada no projeto básico de 
arquitetura, enquanto ainda não é definida a malha final do 
projeto.  

Por ser múltiplo de 400 e 600 mm ela atende a ambas modulações 

 
 

 

 

 



CONCEITO DO LIGHT STEEL FRAMING 

 TRANSMISSÃO DE CARGAS NO LSF 

 

No sistema Light Steel Framing, as paredes funcionam como 
sistema estrutural, ou seja, como paredes autoportantes que 
transmitem os esforços até a fundação. Este conceito é 
chamado de  “in-line framing” 

 Estas paredes recebem os carregamentos horizontais 
provenientes dos ventos e também as cargas verticais impostas 
pela utilização dos espaços, por lajes, telhados e também pelas 
paredes dos pavimentos superiores, que estão nelas apoiados. 

 

 

 



CONCEITO DO LIGHT STEEL FRAMING 



CONCEITO DO LIGHT STEEL FRAMING 

 TRANSMISSÃO DE CARGAS NO LSF: IN-LINE FRAMING 

 

 

 



VANTAGENS NO USO DO LSF 

 O LSF tem concepção racional, com fabricação e montagem 
industrializada e em escala, onde com apenas 2 tipos de perfis 
de aço são suficientes para a composição dos painéis de 
paredes, estruturas de pisos, estruturas de telhados e 
escadas. 

 

 



VANTAGENS NO USO DO LSF 

  O aço é um material de comprovada resistência o alto 
controle de qualidade, que permite: 

 maior precisão dimensional 

 durabilidade da estrutura, proporcionada pelo processo de 
galvanização das chapas dos perfis 

 



VANTAGENS NO USO DO LSF 

 Facilidade de montagem, manuseio e transporte devido à 
leveza dos elementos 



VANTAGENS NO USO DO LSF 

 Os perfis perfurados previamente e a utilização de placas de 
fechamento facilitam as instalações elétricas e hidráulicas 

 

 

 

 



VANTAGENS NO USO DO LSF 

 Excelente desempenho termoacústico, obtido pela 
combinação de materiais de fechamento e isolamento 

 

 



VANTAGENS NO USO DO LSF 

 Facilidade na execução das ligações 

 

 

 

 



VÍDEO MONTAGEM LSF 

Fonte: Framecad 



FUNDAÇÕES 



FUNDAÇÕES 

Por ser um sistema construtivo muito leve e com uma boa 
distribuição de cargas sobre os elementos estruturais, uma obra em 
Steel Framing permite o uso de fundações muito simples 



FUNDAÇÕES 

 LAJE RADIER: fundação rasa que atua como laje e transmite as 
cargas da estrutura para o terreno. É o tipo de laje mais 
comumente utilizado (quando o terreno permite) 



FUNDAÇÕES 

 SAPATA CORRIDA (VIGA BALDRAME) : fundação composta por vigas 
de concreto locadas sob os painéis estruturais. 



FUNDAÇÕES 

A fixação dos painéis é simples, feita por meio de chumbadores  



PAINÉIS 

  Os conjuntos de perfis de LSF que compõem trechos de paredes 
são denominados painéis.  

 



PAINÉIS 



PAINÉIS 

  Os painéis são constituídos por perfis tipo Ue (montantes) unidos 
por peças superiores e inferiores em perfis U (guias) 

 

Guia (perfil U) 

Montante 
(perfil Ue) 



PAINÉIS 

A  ABNT NBR 15253:2014 estabelece os requisitos mínimos para os 
perfis de aço formados a frio, com revestimento metálico, para 
painéis reticulados do sistema LSF 

 

  GUIA: perfil U que une os montantes em seus extremos superior 
e inferior. O comprimento das guias define a largura do painel.  

 

 

  

 

 

PERFIL U simples 
 90 ≤ bf  ≤ 302 mm 
0,80 ≤ e  ≤ 3,0 mm 



PAINÉIS 

 MONTANTES: perfil de chapa dobrada Ue, disposto na vertical 
entre a guia inferior e a guia superior do painel. A largura do 
montante define a espessura do painel 

 

 

  

 

 

PERFIL Ue 
 90 ≤ bf  ≤ 300 mm 
0,80 ≤ e  ≤ 3,0 mm 



MATERIAIS 

  As bobinas de aço que constituem a matéria-prima para a 
fabricação dos perfis formados a frio (PFF) empregados no sistema 
LSF devem ter a seguinte as seguintes características: 

 BOBINAS  
Espessura nominal (tn) mínima  0,80 mm  * Exceto as ripas 

Espessura nominal (tn) máxima 3,0 mm  

Atenção - Devem ser respeitados os requisitos mínimos de qualidade e segurança! 

Revestimentos mínimos das bobinas de aço 

(Fonte: ABNT NBR 15253:2014) 



PAINÉIS 



PAINÉIS 



PAINÉIS - COMPONENTES 

 



PAINÉIS – ABERTURAS EM PAINÉIS 

 Os painéis podem ter aberturas. Para isso é necessário redistribuir 
a carga através das vergas 

 

VERGA - 2 perfis 
Ue 



PAINÉIS – ABERTURAS EM PAINÉIS 

 As vergas também podem ser estruturadas por meio de treliças 
compostas por perfis Ue 

 



PAINÉIS - ESTABILIZAÇÃO 

  A fim de aumentar a capacidade resistente do painel estrutural de 
LSF, utilizam-se estruturas auxiliares para travamento dos painéis, 
que podem ser compostos por fitas metálicas galvanizadas, perfis U 
ou Ue, instalados perpendicularmente aos montantes 

 

  O travamento dos painéis evita a rotação dos montantes, quando 
sujeitos a carregamentos normais de compressão e diminui o 
comprimento efetivo de flambagem global dos mesmos.  

 



PAINÉIS - ESTABILIZAÇÃO 

 TRAVAMENTO HORIZONTAL COM BLOQUEADORES E FITAS 

As dimensões (largura e espessura) e posicionamento das fitas 
metálicas são definidas pelo projeto estrutural. 

As fitas são instaladas nas duas faces do 
painel e fixadas a todos os montantes com 
parafusos, evitando sua rotação quando 
sujeitos a compressão.  

Os bloqueadores enrijecem o 
travamento horizontal 
proporcionado pelas fitas, 
conectando os montantes uns 
aos outros, e são compostos 
por perfis U ou Ue cortados de 
modo a encaixar no 
espaçamento entre dois 
montantes 



PAINÉIS - ESTABILIZAÇÃO 



PAINÉIS - ESTABILIZAÇÃO 

No caso dos painéis estampados, geralmente utilizam-se bloqueadores em todos os 
vãos 



ESTABILIDADE GLOBAL 

Além da estabilidade de cada painel, é necessário prover à estrutura 
a sua estabilidade global. A maneira mais eficiente de proporcionar a 
estabilidade da edificação é utilizando contraventamentos em fitas 
metálicas dispostas em X nas paredes externas da edificação 



ESTABILIDADE GLOBAL 

Outra alternativa é executar o contraventamento por meio de 
diagonais em perfis Ue montados segundo o sistema de encaixes 
estampados formando painéis treliçados. 



PAINÉIS - UNIÃO  

ENCONTRO DE PAINÉIS 

 

 Existem diversas opções para se executar as ligações entre painéis. 
Deve-se sempre levar em consideração que a rigidez do sistema 
deverá ser garantida em qualquer ponto da estrutura, incluindo-se 
as junções entre painéis. 

 



PAINÉIS - LIGAÇÕES 

 Ligações entre painéis de canto – união de 2 montantes pela alma 

 



PAINÉIS - LIGAÇÕES 

 Ligações entre painéis de canto – união de 3 montantes 

 



PAINÉIS - LIGAÇÕES 

 Ligações entre 3 painéis 



PAINÉIS - LIGAÇÕES 

 Ligações entre 3 painéis 



PAINÉIS - LIGAÇÕES 

 Ligações entre 4 painéis 



ESTRUTURA DE PISOS E 
LAJES 



ESTRUTURA DE PISO E LAJES 

  Assim como os painéis de parede, os painéis de piso devem 
seguir as mesmas recomendações do in-line framing 

 



ESTRUTURA DE PISO E LAJES 

  A estrutura das lajes do sistema LSF segue o mesmo princípio dos 
painéis de paredes, mantendo a mesma modulação dos painéis 
verticais. Assim mantém-se o conceito do in-line framing. 

 



ESTRUTURA DE PISO E LAJES 



ESTRUTURA DE PISO E LAJES 

  No encontro entre os painéis de piso e parede deve-se adicionar 
um enrijecedor de alma nas vigas de piso. 

Esta peça tem a função de combater a Flambagem Local da alma do 
perfil da viga 

 



ESTRUTURA DE PISO E LAJES 

  Em muitos casos os esforços nos pisos são elevados, exigindo 
perfis compostos para atender aos carregamentos 

 

 
 
2 perfis Ue e 2 perfis U: formam 
uma viga caixa com largura igual a 
90 mm.  

 

 2 perfis Ue fixados 
através de suas almas 

perfis caixa:  

- 2 peças de seção Ue ou  

- 1 peça de perfil U + 1 
peça de perfil Ue 



LAJES ÚMIDAS 



PISO SECO 



PISO SECO 



COBERTURAS 

Tal como ocorre com os painéis e pisos, a estrutura de telhado tem como 
conceito principal dividir o sistema em uma grande quantidade de 
elementos estruturais equidistantes. 

A estrutura dos telhados irá descarregar sobre os montantes do painel 
em que a mesma se apóia; assim, as almas dos perfis que compõe a 
estrutura do telhado devem estar alinhadas às almas dos montantes do 
painel, para que a transmissão das cargas seja efetivamente axial. 



 

COBERTURAS 



COBERTURAS 

 Coberturas Inclinadas: A estrutura do telhado inclinado em LSF segue os 
mesmo princípios de uma cobertura convencional em madeira, com a 
substituição do madeiramento por perfis metálicos 



COBERTURAS 

 Coberturas Estruturadas com Tesouras ou Treliças: É a solução mais 
comumente empregada nas coberturas residenciais. 

As tesouras podem vencer grandes vãos sem apoios intermediários.  

Este sistema vem sendo muito utilizado mesmo em construções 
convencionais, em substituição aos engradamentos de madeira. Tem como 
vantagem o baixo peso da estrutura e apelo sustentável. 



COBERTURAS 



REVESTIMENTOS 



REVESTIMENTOS 

  Os revestimentos utilizados no LSF são as placas ou outros 
elementos posicionados nas faces dos painéis que compõem as 
paredes da edificação.  



Existem diversos materiais que podem ser utilizados no LSF.  
 

  Placas de OSB 

 

 

 

REVESTIMENTOS 

 Placas Cimentícias 

 

 Dry Wall 

 



REVESTIMENTO 

 As placas de OSB e cimentícias podem ser utilizadas como fechamentos 
internos e externos, porém as peças devem ser protegidas por materiais de 
acabamento para que não fiquem expostas às intempéries em áreas 
externas. 

 

 

 

Placas cimentícias com tratamento de 
superfície 



REVESTIMENTO 

  o método de montagem das placas nos painéis é muito semelhante à do 
dry wall, onde as placas podem ser fixadas por meio de parafusos 
autobrocantes. 

 

 



REVESTIMENTOS 

  As juntas de topo das placas (borda menor) devem sempre estar 
defasadas entre si (juntas amarradas) e não deve haver juntas 
alinhadas com bordas de esquadrias ou portas.  



REVESTIMENTO 

 No projeto deverão ser previstas juntas de dilatação (de 3mm, no 
mínimo) entre as placas. 

 

 



REVESTIMENTO 

 Independente do acabamento final, as placas externas deverão ser 
protegidas externamente da umidade e da água através de manta ou 
membrana de polietileno de alta densidade.  

 



ISOLAMENTO TERMOACUSTICO 

No LSF, o isolamento termoacustico dos painéis é obtido pela 
aplicação de materiais  isolantes entre as placas 

 
 LÃ DE ROCHA  

 

  LÃ DE VIDRO 

 

 LÃ DE POLIESTER  

 



ACABAMENTOS 

O sistema LSF permite os mais variados tipos de acabamentos. Os mais 
utilizados são 

 
 SIDING: réguas instaladas sobre as placas de revestimento  

 

 

Siding Vinilico 

 

Siding de OSB 



ACABAMENTOS 

  EIFS (EXTERIOR INSULATION AND FINISHING SYSTEM) 

Consiste em um sistema multicamada composto por um substrato 
de sustentação, isolamento térmico e revestimento especial 
(argamassa polimérica), estruturado em tela de fibra de vidro para 
melhorar a resistência e durabilidade do material. 

  

 



ACABAMENTOS 

 EIFS 

 

 

Placas de OSB + barreira de vapor + EPS 

 

Camada de argamassa elastomérica 



ACABAMENTOS 

É fundamental que a superfície que irá receber o acabamento seja 
devidamente tratada, de acordo com as especificações dos fabricantes das 
placas 

 



ACABAMENTOS 

O mesmo cuidado é necessário no tratamento das juntas entre as placas 

 



ACABAMENTOS 

Para a execução dos acabamentos de piso, a fixação pode ser feita diretamente 
sobre as placas ou pode-se executar um contrapiso sobre as placas 

 



INSTALAÇÕES 



INSTALAÇÕES 

As instalações no LSF são muito simples de executar e de fácil manutenção. Os 
perfis já vem previamente perfurados, facilitando a passagem das instalações 

 



INSTALAÇÕES 

Os shafts também são muito utilizados no LSF 

 



MONTAGEM 



MONTAGEM 

As estruturas em LSF podem ser montadas por 2 métodos distintos 

 

 MONTAGEM EM FÁBRICA    

 
 MÉTODO STICK  

  

 



MONTAGEM - MÉTODO STICK 

 Montagem das peças uma a uma em obra.  

 A montagem por método Stick é a solução mais comum para lajes secas, 
telhados com caibros e fechamentos não estruturais em fachadas ou áreas 
internas usando o LSF.  

  

 

VANTAGENS  DESVANTAGENS 

- possibilidade de ajuste das medidas dos 
elementos em função de interferências ou 
imprecisões da obra 

- Facilidade de transporte dos perfis até o 
canteiro de obras e dentro deles  

- A não necessidade de um espaço de pré-
montagem. 

- O processo construtivo é mais lento 
comparado a solução com elementos 
pré-montados e gera maior dificuldade 
de controle da precisão dimensional. 



MONTAGEM - MÉTODO STICK 



MONTAGEM - MÉTODO STICK 



MONTAGEM - MÉTODO POR PAINÉIS 

 A pré-montagem dos elementos pode ser executada no próprio canteiro de 
obras, em espaço próximo ao local da sua instalação definitiva, ou em fábrica 
externa ao canteiro, dependendo da disponibilidade de recursos e planejamento 
de cada obra.  

 Para a pré-montagem em canteiro, recomenda-se que os perfis sejam entregues 
na obra já cortados, identificados e agrupados de acordo com o elemento a ser 
montado, pois a execução de cortes nos perfis em obra possui menor precisão 
que o executado em fábrica 

  

 
VANTAGENS  DESVANTAGENS 

- Maior rapidez na execução da estrutura 
- Maior precisão de montagem 
- Menor desperdício de material 

- Dificuldade de executar alterações 
em obra 

- Maior custo de transporte dos 
painéis, uma vez que já são enviados 
para a obra prontos, ocupando mais 
espaço  



MONTAGEM - MÉTODO POR PAINÉIS 



OBRAS 



OBRAS 

 Condomínio Residencial – Cotia/SP 



OBRAS 

 Residência – Nova Lima/MG 



OBRAS 

 Resort Cana Brava – Ilhéus/BA 



OBRAS 

 Resort Cana Brava – Ilhéus/BA 



OBRAS 

 IBC – CENTRO OLÍMPICO – Rio de Janeiro/RJ 



OBRAS 

 Instituto Ana Rosa – São Paulo/SP 



OBRAS 

 Instituto Pro-Infância: creches – Região Norte 



OBRAS 

 COMPERJ Petrobras – Rio de Janeiro/RJ 



www.cbca-acobrasil.org.br 

OBRIGADA!!! 
ROSANE BEVILAQUA 

rosanebev@gmail.com 


