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www.cbca-acobrasil.org.br
Acesse o site

e descubra tudo que o CBCA tem a oferecer!

O Centro Brasileiro da Construção em Aço – CBCA, entidade sem fins lucrativos gerida pelo 
Instituto Aço Brasil, procura ampliar e promover a participação da construção em aço no mercado 
nacional por meio de ações de incentivo ao conhecimento, divulgação, normalização e apoio 
tecnológico. Conheça o CBCA!

Principais ações do CBCA

Cursos online e presenciais

Desenvolvimento de material técnico e didático, como as videoaulas e 
manuais da construção em aço, disponibilizados gratuitamente em seu site

Pesquisas anuais junto às principais empresas do setor, traçando um 
panorama da evolução e expectativas para o futuro desse sistema no país;

Promoção de palestras e Road Shows gratuitos por diversas cidades brasileiras

Realização do Concurso CBCA para Estudantes de Arquitetura, que 
anualmente incentiva a investigação das possibilidades da construção em 
aço e a manifestação criativa de alunos de arquitetura de todo o Brasil



editorial

De uso bastante DisseminaDo em muitos países, como Estados Unidos, Canadá, 
Chile e Japão, e também no continente europeu, o sistema construtivo light steel 
framing (LSF) conquista um espaço cada vez maior no mercado brasileiro. 

Estruturado em perfis leves de aço galvanizado, que trabalham em conjunto para 
a sustentação da construção, complementados por revestimentos em placas exter-
nas e internas, isolamentos termoacústicos e forros, a versatilidade é uma marca 
importante do sistema LSF.

Com obras rápidas, limpas, de baixo impacto no entorno e redução de custos 
com fundações, canteiros, mão de obra e desperdícios, o LSF possibilita uma grande 
variedade de aplicações, oferecendo soluções de qualidade para projetos de casas, 
prédios de até cinco pavimentos, fachadas, galpões, dentre outros, e até mesmo em 
obras de infraestrutura, como atestamos em casos que apresentamos nesta edição 
de Arquitetura&Aço.  

Nas novas instalações de um hotel à beira-mar na Bahia, um edifício de qua-
tro andares foi erguido em apenas 35 dias e na construção de escolas em Belo 
Horizonte (MG), e também na região Norte do país, o uso do sistema LSF possibili-
tou reduzir custos e realizar obras padronizadas e com qualidade, além de atender 
aos prazos estabelecidos.

Já o Pavilhão da Cidade Olímpica, no Rio de Janeiro, com sua arquitetura de linhas 
curvas que remetem ao mestre Oscar Niemayer, é um belo exemplo de projeto arqui-
tetônico inteiramente viabilizado com estruturas formadas por perfis leves de aço. 
O Instituto Dona Ana Rosa, por sua vez, explora a flexibilidade e sustentabilidade do 
sistema LSF, com a possibilidade de se desmontar a edificação original e reaproveitar 
as estruturas de aço para erguê-las em outro local.

E, em entrevista, trazemos o engenheiro Jonas Silvestre Medeiros, que fala sobre 
o uso do LSF na estruturação de fachadas. Mostramos, ainda, uma inovadora aplica-
ção do sistema no complexo viário que dá acesso ao aeroporto de Brasília.

Entre outros casos interessantes e criativos, nos quais o sistema construtivo LSF 
comprova suas qualidades, um exemplo vindo do exterior: em Moçambique, na 
África, a opção pela construção em LSF possibilitou que em apenas oito meses fos-
sem montadas as estruturas de 27 edifícios com quatro andares, que acomodaram 
2.500 atletas durante os Jogos Pan-Africanos de 2011, e depois foram destinados a 
moradias para a população da região.

Uma boa notícia é que no Brasil podemos contar com todos os materiais, assim 
como com calculistas, empresas montadoras e todos os demais recursos necessários 
para aproveitar as vantagens que o sistema construtivo light steel framing oferece.

Boa leitura!

RÁPIDO, VERSÁTIL E SUSTENTÁVEL
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Jonas Silvestre Medeiros, engenheiro e consultor da 
Inovatec Consultores Associados, fala sobre o uso 
do light steel framing para estruturar fachadas em 
edifícios comerciais e residenciais no Brasil 



04. Pavilhão da Cidade Olímpica, RJ: inspirada na arquitetura de Oscar Niemeyer, obra é realizada em apenas dois 

meses 08. Instituto Dona Ana Rosa, Vila Sônia, SP: projeto em light steel framing permite que sede da instituição seja, 

futuramente, desmontada e reconstruída em outro endereço 12. Resort Cana Brava, Ilhéus, BA: empreendimento hote-

leiro de quatro pavimentos foi construído em 35 dias com perfis leves de aço 14. Proinfância, Região Norte: solução indus-

trializada em light steel framing garante qualidade e menor custo à construção de creches públicas no Norte do país 16. Centro 

Internacional de Transmissão, Barra da Tijuca, RJ: instalação recebe fechamentos em light steel framing para facili-

tar  a transformação do espaço após o Rio 2016 18. Unidades Municipais de Educação Infantil, Belo Horizonte, 

MG: operação bem planejada adota sistema industrializado para expandir e garantir qualidade à rede de escolas públicas em Belo 

Horizonte 25. Complexo Viário, Brasília, DF: paredes de túnel e mergulhões são revitalizadas com solução em light steel 

framing 26. Soluções modulares: Casa Chassi e vestiário da ArcellorMittal Tubarão são entregues semiprontos no canteiro 

de obras 30. Condomínio Terrara, Porto Alegre, RS: conjunto residencial consegue grande redução de custos e prazo 

de entrega com inovadora solução de sótãos industrializados em light steel framing 32.  Vila dos Atletas, Moçambique, 

África: projetado para os Jogos Pan-Africanos de 2011, conjunto habitacional teve estruturas montadas em apenas oito meses
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Centro de mídia carioca recebe estruturas em light steel framing para atender  

aos jornalistas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016

versátil e elegante
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TanTo no Brasil como no exTerior, 
há inúmeras obras que derrubam o mito de 
que um sistema construtivo industrializado 
possa gerar apenas formas padronizadas e 
pouco sofisticadas. A construção do Pavilhão 
da Cidade Olímpica, no Rio de Janeiro, é uma 
delas. Com fachada e cobertura que remetem 
aos traços do mestre Oscar Niemeyer, o edifício 
foi erguido em aço no centro da capital carioca, 
ao lado da Prefeitura Municipal, para abrigar as 
instalações do Rio Media Center (RMC) durante 
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste ano.

O centro, que conta com auditório mul-
tiuso e tem capacidade para até 300 pessoas, 
recebe coletivas de imprensa e comporta dois 
estúdios de TV e seis de rádio em seu interior. 
Também tem 130 estações de trabalho com 
Internet cabeada e wi-fi, além de sinal de saté-
lite para transmissões ao vivo.

Para a sua concepção, o sistema construtivo 
adotado foi o light steel framing, composto por 
perfis leves de aço galvanizado. “O tempo de 
execução de apenas 60 dias e particularidades 
do projeto induziram à escolha desse sistema”, 
conta o engenheiro Guilherme Otto Kuhn, um 
dos autores do projeto estrutural.

Para a realização das paredes, que chegam a   
11 m de altura, uma solução de intertravamento 
se fez necessária para assegurar a resistência 
das estruturas ao vento forte do local. Foram 
construídas vigas treliçadas posicionadas a  
4 m e 8 m de altura, e pilares também treliçados 
com 30 cm de espessura, instalados a cada 4 m 
ou 5 m, todos fabricados com perfis leves de 
aço. “Uma característica marcante desse pro-
jeto é que, apesar dos desafios estruturais, foi 
possível utilizar somente o light steel framing. 
Não há nada de aço pesado”, revela a arquite-
ta Helena Rodrigues, gerente de projetos do 
Núcleo de Steel Frame do Gyp Group. 

Instalações do Rio Media 
Center ficaram prontas em 
apenas 60 dias graças ao 

uso do sistema construtivo 
light steel framing
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Vigas e pilares treliçados fabricados com perfis leves  
de aço fazem o intertravamento das estruturas para 
assegurar resistência às cargas horizontais

>  Projeto arquitetônico: 
Alteraciones, MediaPro Exhibitions 
e Abel Gomes

>  área construída: 2.700 m²

>  Aço empregado:  ZAR 345

>  volume de aço: 60 t

>  Projeto estrutural: Guilherme 
Otto Kuhn e Helcio Hernandes 

>  Fornecimento da estrutura de 
aço: Gypsteel

>  execução da obra: IG Engenharia

>  local: Rio de Janeiro, RJ

>  Data do projeto: 2012-2014

>  Conclusão da obra: 2015

Além do menor peso da estrutura em si, 
que impactou diretamente na redução de 
custos das fundações, o uso do sistema cons-
trutivo em light steel framing proporcionou, 
ainda, grande facilidade de montagem e a 
redução no uso de equipamentos mais robus-
tos no canteiro.

A construção, com linhas que remetem à 
arquitetura de Oscar Niemeyer, é composta por 
um módulo central que recebeu fechamento 
externo com painel cimentício, que auxilia na 
função de contraventamento. Também conta 
com três pequenos blocos periféricos em forma 
de arco e fechamento de vidro, por onde se tem 
acesso ao bloco principal. As vedações inter-
nas são em drywall com preenchimento de lã 
mineral para melhor desempenho acústico.
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Telhas de aço onduladas e calandradas dispostas 
sobre treliças curvas, também de aço, formam a 
cobertura e conferem identidade visual ao Pavilhão

O aço também está presente na cobertura 
e no fechamento lateral ondulado, que confe-
rem identidade e alto impacto visual ao pavi-
lhão. Os elementos, que parecem pousar sobre 
o edifício, são compostos por esbeltas telhas 
de aço onduladas e calandradas, fixadas sobre 
treliças curvas, também de aço, montadas no 
próprio local. 

Construído com recursos da iniciati-
va privada em um terreno do município, o 
Pavilhão da Cidade Olímpica foi projetado 
por arquitetos espanhóis para ser um centro 
de exposições multimídia. A ideia era exibir 
para a população carioca as transformações 
urbanas promovidas na cidade em função dos 
Jogos. Entretanto, problemas com a captação 
de recursos atrasaram o projeto, que perdeu 
sua funcionalidade inicial. A saída encontra-
da pela gestão municipal foi, então, promo-
ver adaptações no edifício ao longo de 2015 
para torná-lo apto a um novo uso: abrigar 
até 600 jornalistas não credenciados pela Rio 
2016 para a cobertura dos Jogos. Esse tipo de 
instalação ganhou importância por ajudar 
a ampliar a visibilidade das sedes olímpicas 
perante o mundo. (J.N.) M

“ O tempo de execução 
de apenas 60 dias
e as particularidades 
do projeto arquitetônico  
induziram à escolha 
desse sistema construtivo
 

“
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Sede construída em light steel framing garante flexibilidade ao layout e reafirma  

a missão de instituição que busca transformar a vida de crianças carentes em São Paulo 

Obra transformadora

Quem observa a fachada do Instituto 
Dona Ana Rosa, entidade social que atende 
cerca de 1,5 mil crianças e jovens de baixa renda 
na zona oeste de São Paulo, não imagina, em 
um primeiro momento, que por trás do bloco 
cinza e do grande cubo amarelo que formam 
o conjunto se esconda uma moderna estru-
tura em aço. Projetada pelos arquitetos Luiz 
Fernando Rocco, Douglas Tolaine e Fernando 
Vidal, do Perkins+Will, a construção localizada 

entre as avenidas Francisco Morato e Eliseu de 
Almeida, na Vila Sônia, foi idealizada em light 
steel framing pela flexibilidade e outras pro-
priedades construtivas do sistema. 

Além de garantir velocidade à obra, a solu-
ção em perfis leves de aço se mostrou ade-
quada por atender, também, às exigências do 
cliente, que buscava uma obra limpa, racional, 
de baixo impacto e que pudesse, ainda, ser 
desmontada com facilidade caso o Instituto 
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Obra transformadora Acima, estrutura da 
cobertura do Suvarnabhumi 

mede 567 x 210 m e é 
composta por placas de aço 

soldadas, que formam  
oito vigas supertruss 

(supertreliçadas)

optasse por mudar sua sede de endereço. “A 
opção pelo light steel framing se deu, princi-
palmente, pela versatilidade do material. O 
projeto deveria oferecer a possibilidade de ser 
desmontado e reaproveitado. Também pre-
cisávamos cumprir um enxuto cronograma 
para atender a um evento da Instituição, fato 
que acabou favorecendo o uso deste método 
construtivo”, explica Tolaine.

A nova sede do Instituto Dona Ana Rosa 
ocupa uma área de 850 m2 e foi construída no 
local onde antes havia um galpão. Por se tra-
tar de uma edificação em avançado estado de 
deterioração, o escritório achou melhor optar 
pela demolição das estruturas existentes para 
a implantação do novo projeto multiuso. “Ocu-
pamos a mesma mancha do edifício antigo. As 
estruturas em light steel framing foram proje-
tadas sobre um radier de concreto para abrigar 
diferentes espaços. Os fechamentos, por sua 
vez, foram executados em painéis cimentícios 
e em madeira para conferir um aspecto sólido 
à edificação, que abriga uma área de exposição, 
administração e um teatro.”

Fechamentos em painéis cimentícios e em madeira 
conferem um aspecto sólido ao conjunto, que abriga 
uma área de exposição, um teatro e escritórios 
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>  Projeto arquitetônico: Perkins+Will

>  Área construída: 850 m²

>  aço empregado: perfis estruturais em 
aço galvanizado ZAR 230  

>  Volume de aço: 33,3 t

>  Projeto estrutural: Kofar Indústria e 
Comércio de Produtos Metalúrgicos Ltda.

>  fornecimento da estrutura de aço: 
Kofar Indústria e Comércio de Produtos 
Metalúrgicos Ltda.

>  Execução da obra: SBN Engenharia 
Construção e Acabamentos

>  Local: Vila Sônia, São Paulo, SP

>  data do Projeto: 2010-2013

>  Conclusão da obra: 2013
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O edifício é marcado visualmente pela presença 
de um bloco sólido e monolítico cinza e por 
um cubo sobressalente na cor amarela, ambos 
projetados a partir de estruturas em light steel 
framing. A opção pelo sistema foi motivada pelo 
cronograma enxuto e, também, pela possibilidade 
de reaproveitamento do material

Apesar do aspecto linear e contínuo da obra, 
que se destaca por sua base horizontal cinza 
uniforme e pela presença de um grande volu-
me amarelo sobressalente, o partido arqui-
tetônico adotado teve a ideia de transforma-
ção como protagonista. “Projetamos tudo em 
blocos, como uma espécie de brinquedo que 
oferece a possibilidade de transformação para 
dialogar com a proposta do Instituto, que é 
a de mudar a vida de crianças e adolescen-
tes carentes por meio da educação”, explica o 
arquiteto. “Imaginamos o projeto como uma 
grande placa que pudesse ser alterada, ou seja, 
cujo volume a partir de um maciço de base se 
desprendesse, aos poucos, do plano físico para 
dar origem a outros espaços.”

Sistema versátil
Segundo os arquitetos, a opção pelo light steel 
framing, além de conferir a possibilidade de 
reaproveitamento das estruturas em caso de 
qualquer mudança, também contribuiu para 
viabilizar a execução da obra em virtude das 
características, como versatilidade e adapta-
bilidade a todas as concepções arquitetônicas.

O projeto estrutural, assim como o forne-
cimento das estruturas em aço, foi feito pela 
Kofar, enquanto a execução da obra ficou a 
cargo da SBN Engenharia. Segundo dados da 
Kofar, os painéis em light steel framing foram 
fixados no radier por meio de chumbadores de 
3/8", a cada 1,20 m nos painéis externos e, nos 
internos, junto às extremidades e aberturas 
das portas. (e.Q.) M
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Estruturas em light steel frame conferem agilidade à obra e viabilizam a 

construção de empreendimento hoteleiro com quatro pavimentos em 35 dias

RETIRO À BEIRA-MAR

Implantado em uma área de 70 mil m2 
na porta de entrada da Costa do Cacau, o resort 
Cana Brava, localizado em um dos trechos 
mais belos do litoral baiano, em Ilhéus, teve 
as suas instalações ampliadas para atender 
aos turistas interessados em um lugar calmo e 
tranquilo para descansar. O empreendimento 
à beira-mar, cercado por vegetação nativa, pas-
sou a contar com um novo edifício de quatro 
pavimentos, construído em um curto prazo 
graças ao uso do light steel framing.

Esse sistema construtivo possui paredes 
autoportantes estruturadas por perfis leves 
de aço galvanizado que recebem a carga das 
lajes. A solução, bastante interessante para 
edifícios com até cinco pavimentos, ainda é 
pouco difundida no Brasil, mas pouco a pouco 
começa a ganhar espaço na construção civil a 
exemplo do que já acontece no exterior. 

O projeto, de autoria da arquiteta Simone 
Flores, ocupa mais de 3,8 mil m2 construídos 

Com varandas de 2 m, 
a fachada do edifício 
estruturado em light 
steel framing recebeu 
fechamento em placas 
cimentícias cobertas com 
revestimento cerâmico

e foi erguido em apenas 35 dias. “O período foi 
suficiente para a fabricação e instalação dos 
painéis estruturais, concretagem das lajes, 
execução das instalações elétricas e hidráu-
licas, bem como para a montagem dos fecha-
mentos e forros”, revela o engenheiro Sávio 
Neiva, diretor da incorporadora Bonanza, que 
responde pela execução da obra.

Em decorrência da localização do hotel, as 
estruturas dos painéis que formam as pare-
des receberam perfis leves de aço galvaniza-
do para resistir à maresia. Na face externa, 
o fechamento foi feito com placas cimentí-
cias cobertas com revestimento cerâmico. Já 
internamente, a vedação feita com drywall 
é o destaque. Conforme detalha Neiva, as 
áreas dos corredores e de circulação recebe-
ram painéis em drywall resistentes ao fogo e 
as instalações hidráulicas, para a água fria e 
quente, utilizaram tubulações de polietileno 
reticulado (PEX).
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Desde o início, o cronograma foi um ponto 
crítico no projeto. Acompanhando uma ten-
dência do setor hoteleiro, o empreendimento 
foi comercializado no sistema time sharing, 
no qual cotas dos apartamentos são vendidas 
antecipadamente, com o começo de operação 
predefinido. O prazo demandou planejamen-
to e uma compatibilização rigorosa do projeto, 
também em função dos desafios logísticos a 
ser superados. A escolha pelo sistema cons-
trutivo em light steel framing permitiu que a 
estrutura fosse fabricada em Pernambuco e 
transportada por mais de 800 km até Ilhéus. 
O fato de o projeto ter sido dimensionado para 
a construção em light steel framing foi funda-
mental para a racionalização do tempo e dos 
recursos, evitando cortes e emendas.

Ganhos ambientais
Para a viabilização de um empreendimento 
de hotelaria desse padrão, diversas exigências 

>  Projeto arquitetônico: 
Simone Flores Arquitetos & 
Associados

>  Área construída: 3.800 m² 

>  Aço empregado:  
BZN 1.11 mm Z 285 

>  Volume de aço: 65 t

>  Projeto estrutural: 
engenheiros Ricardo Braga e 
Sávio Neiva

>  Fornecimento da estrutura 
de aço: Bonanza Steel Frame

>  Execução da obra: Bonanza 
Steel Frame

>  Local: Ilhéus, BA

>  Data do projeto: 2015-2016

> Conclusão da obra: 2016

tiveram de ser contempladas. Entre elas des-
tacam-se as varandas de até 2 m, o pé-direito 
duplo com 6 m de altura no acesso principal do 
prédio e o telhado com várias águas, em har-
monia com as demais edificações do comple-
xo. A necessidade de garantir um bom desem-
penho acústico aos apartamentos também foi 
considerada, e por essa razão as paredes foram 
especificadas com preenchimento em lã mine-
ral e fechamento em placas de drywall para 
proporcionar uma barreira acústica de até  
55 dB, padrão superior aos 25 dB preconizados 
pela Norma de Desempenho de Edificações 
(ABNT NBR 15.575).

A opção pelo light steel framing também 
foi motivada por outras razões além do res-
peito ao prazo e à qualidade, destaca Sávio 
Neiva: “tivemos ganhos ao utilizar peças 
industrializadas e materiais recicláveis, e com 
isso reduzimos para menos de 1% a geração de 
resíduos na obra.” (J.n.) M

No edifício de quatro pavimentos, paredes autoportantes 
estruturadas por perfis leves de aço galvanizado 
recebem a carga das lajes. A solução, bastante 
interessante para edifícios de até cinco andares, 
começa a ganhar espaço no mercado brasileiro,  

a exemplo do que já acontece no exterior
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Solução para o Proinfância, light steel framing confere qualidade, velocidade e menor 

custo ao projeto que prevê a construção de 150 creches na região Norte do país

Construir para Educar

A fAltA de creches públicAs em todo 
o país é um problema crônico, de longa 
data, que demanda soluções inovadoras. 
Em uma tentativa de corrigir esse déficit, o 
Governo Federal, via Fundo Nacional do 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), rea-
lizou mudanças no Proinfância (Programa 
Nacional de Reestruturação e Aquisição de 
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de 
Educação Infantil). O Programa, que repassa 
recursos aos municípios para a construção de 
escolas e creches, passou a exigir, desde 2013, 
que apenas empresas que utilizem sistemas 
industrializados em seus projetos participem 
das licitações. O objetivo é simples: negociar 
com parceiros que assegurem a execução de 
obras de qualidade e de baixo custo em um 
curto espaço de tempo.

Na região Norte, o Consórcio Pró-Infância 
Brasil (PIB), formado pela Kofar e pelas cons-
trutoras Ferraz e JLA, atua na construção de 

150 creches e escolas de educação infantil em 
light steel framing. As unidades padrão do  
tipo B do FNDE, com cerca de 1.200 m2, estão 
sendo realizadas em municípios de Roraima, 
Amazonas, Pará e Amapá com estruturas em 
perfis leves de aço galvanizado. Os perfis hori-
zontais posicionados nas bases e nos topos dos 
quadros estruturais (guias) são do tipo U com 
90 mm (alma) x 40 mm (mesa). Já os verticais 
(montantes) são do tipo U enrijecido, com 90 x 
40 x 12 mm, espaçados a cada 600 mm.

Os fechamentos internos recebem placas 
de drywall com preenchimento em lã de vidro 
para o melhor conforto ambiental. A fachada 
externa, por sua vez, é composta por placas 
cimentícias revestidas ora com pintura acrí-
lica, ora com pastilhas cerâmicas. Acompa-
nhando a filosofia de industrializar processos, 
a cobertura das unidades é formada por telhas 
metálicas trapezoidais apoiadas sobre perfis 
de light steel frame.

>  projeto arquitetônico: Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE)

>  Área construída: 1.211,82 m² 
(cada creche)

>  aço empregado: ZAR 230

>  Volume de aço: 20 t em cada 
creche (perfis light steel frame)

>  projeto estrutural: Consórcio 
Pró-Infância Brasil (Kofar 
Indústria e Comércio de 
Produtos Metalúrgicos Ltda. 
Construtora Ferraz e JLA 
Construtora)

>  Fornecimento da estrutura 
de aço: Kofar Indústria 
e Comércio de Produtos 
Metalúrgicos Ltda.

>  Execução da obra: Consórcio 
Pró-Infância Brasil 

>  Local: Roraima, Amazonas, 
Pará e Amapá

>  data do projeto: 2013

>  conclusão das obras:  
2016 (previsão)
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Com o sistema, montagem 
e instalação de todos os 
painéis de parede e cobertura 
podem ser feitas em até 
40 dias, dependendo do 
dimensionamento da equipe

Simples, mas desafiador
As creches têm capacidade para 224 crianças 
em dois turnos (matutino e vespertino) e para 
112 crianças em período integral. O programa 
é marcado por cinco blocos distintos: admi-
nistrativo, de serviços, multiuso, pedagógico e 
pátio, todos interligados por uma área de cir-
culação coberta. Externamente, estão o play-
ground e o castelo d’água.

“Estruturalmente, é um projeto bem sim-
ples. As construções são térreas e com vãos 
pequenos. O maior desafio foi chegar a um pro-
jeto com uma taxa de aço competitiva, painéis 
de fácil montagem e muitas repetições”, revela 
o engenheiro Frederico Chiattone Alves, res-
ponsável pelo departamento de novos negó-
cios da Kofar.

Ao longo da empreitada, a logística exigiu 
um planejamento rigoroso. Produzidos em 
Barueri, em São Paulo, os perfis de light steel 
frame e as telhas de aço chegaram até os locais 
de uso graças a um sistema intermodal, que 
incluiu transporte terrestre, fluvial e marítimo. 
A necessidade de mão de obra especializada 
para a montagem dos painéis modulares tam-
bém foi um ponto importante. O consórcio 
optou por capacitar profissionais locais, tra-
zendo como consequência positiva a geração 
de trabalho na região. Só na cidade de Manaus 
foram criados 150 empregos diretos e indiretos 
por conta da construção das creches, segundo 
cálculos da construtora Ferraz.

Alves afirma que as obras dessa tipologia, 
com um fluxo normal de trabalho, podem ter 
montagem e instalação de todos os painéis 
de parede e cobertura em até 40 dias, depen- 
dendo do dimensionamento da equipe. No 
caso específico do conjunto de creches no 
Norte do país, o prazo de execução variou 
mais por conta do volume de obras simultâ-
neas em quatro estados diferentes e, princi-
palmente, pelas variações no fluxo de repas-
se de recursos por parte do Governo Federal, 
observadas desde o final de 2014. (J.N.) M

“ Estruturalmente, 
é um projeto 
bem simples. As 
construções são 
térreas e com vãos 
pequenos

“ O maior desafio foi 
chegar a um projeto 
com uma taxa de aço 
competitiva, painéis 
de fácil montagem e 
muitas repetições

“

“

Creches estão sendo 
construídas com perfis leves 

de aço galvanizado. Enquanto 
os fechamentos externos são 
feitos em placas cimentícias 

revestidas, os internos são em 
placas de drywall com recheio 
em lã de vidro para assegurar 

o conforto ambiental
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Pilares e treliças em aço e fechamentos em light steel framing asseguram flexibilidade ao layout do IBC. 

Com o final dos Jogos Rio 2016, o edifício poderá se transformar em um espaço comercial

duas vezes aço

Considerada uma das estruturas 
mais complexas do Parque Olímpico da Barra, 
no Rio de Janeiro, o Centro Internacional 
de Transmissão (em inglês International 
Broadcast Centre, IBC) ocupa uma área equi-
valente a 24 campos de futebol e foi construído 
em aço para atender às emissoras de rádio e 
televisão durante os Jogos deste ano. Foi do 
local, de aparência austera e modulação inte-
rior flexível, que saíram as imagens assistidas 
por cinco bilhões de telespectadores durante 
os Jogos Rio 2016.

O edifício, com capacidade para até dez mil 
pessoas, foi projetado com dois pavimentos: o 
primeiro, com 12 m de altura e o outro com 8 m. 

Juntos, eles abrigam 12 estúdios de aproxima-
damente 5 mil m2 de área cada, além de uma 
completa infraestrutura de apoio, com salas 
de edição, áreas de trabalho e banheiros.

Para a construção do Centro Internacio-
nal de Transmissão, uma reforçada estrutu-
ra em aço foi necessária para suportar os 
equipamentos das emissoras de TV, rádio e 
Internet. Também foram exigidas soluções 
de engenharia para atender aos requisitos 
de proteção contra altas temperaturas e um 
isolamento acústico especial previamen-
te definido pelos detentores dos direitos de 
transmissão dos Jogos. “A ideia era assegu-
rar que as transmissões pudessem ser feitas 

33 mil m2  
de paredes  
em LSF fazem  
o fechamento  
e as divisões 
internas do 
Centro de 
Transmissão
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As paredes em light steel 
framing, com até 17 m de altura, 
receberam fechamento com 
placas de OSB, lã de rocha e 
chapas cimentícias para atender 
aos rigorosos requisitos  
de isolamento acústico

>  Projeto arquitetônico: 
Aecom, Daniel Gusmão e 
Promon Engenharia

>  Área construída: 30 mil m²

>  aço empregado: ZAR 
345 (LSF), aço estrutural 
com LE=350 MPa, ASTM 
A572 GR50, ASTM A36, aço 
estrutural com LE=300 MPa  
e ASTM A500 GRC (tubos)

>  volume de aço: 280 t (LSF)  
e 3.400 t (estrutura metálica) 

>  Projeto estrutural: 
engenheiro Eduardo de Assis 
Fonseca/ Codeme 

>  Fornecimento da estrutura 
de aço: Codeme (estrutura 
metálica) e Gypsteel (LSF)

>  execução da obra: Consórcio 
Rio Mais S/A (Construtoras 
Norberto Odebrecht, Andrade 
Gutierrez e Carvalho Hosken)

>  Local: Rio de Janeiro, RJ

>  data do projeto: 2013

>  Conclusão da obra: 2015 

sem interrupções. O som de um helicóptero 
sobrevoando o IBC não deveria ser notado no 
interior do edifício”, esclarece o engenheiro 
Graciano Amorim, gerente de projeto da Pro-
mon Engenharia.

A obra teve início com a execução de fun-
dações indiretas com 1.215 estacas metálicas 
fincadas a 40 m abaixo do solo. Alinhadas em 
sequência, as estacas totalizaram 54 km de 
extensão. As estruturas presentes nos fecha-
mentos internos e externos da construção, 
por sua vez, foram executadas em light steel 
framing para atender ao exíguo cronograma 
da obra – de apenas sete meses – e, também, 
assegurar a flexibilidade da instalação, que 
deveria oferecer a possibilidade de ser trans-
formada, no futuro, em um estabelecimento 
comercial. A mesma exigência de reaprovei-
tamento estrutural guiou, ainda, o uso de 
pilares e conjuntos de vigas treliçadas em 
aço no projeto.

Por dentro das estruturas
As estruturas compostas por perfis light steel 
frame formam 33 mil m2 de paredes que cum-
prem a função de fazer o fechamento externo e 
delimitar os estúdios internamente. As paredes 
externas têm 17 m de altura e as internas, 15 m. 
Para atender aos rigorosos requisitos de iso-
lamento acústico, os fechamentos receberam 
placas de OSB, lã de rocha e chapas cimentícias. 

Uma particularidade interessante do pro-
jeto se deu com as paredes que não poderiam 
encostar no teto – a área técnica deveria ficar 
livre para a passagem dos dutos de ar-condi-
cionado. Na impossibilidade de ter esse apoio, 
a saída foi utilizar vigas-caixa montadas com 
quatro treliças de 8 m de comprimento engas-
tadas nos pilares de aço. “As estruturas ajuda-
ram no suporte da parte superior das instala-
ções e, ainda, estabilizaram a parede”, explica 
a arquiteta Helena Rodrigues, gerente de pro-
jetos do Núcleo de Steel Frame do Gyp Group.

A cobertura, com 32 mil m2 de extensão, 
foi feita com telhas de aço do tipo “sanduíche” 
com recheio de lã de rocha, mais uma vez 
para melhorar o desempenho termoacústi-
co local, cuja construção foi realizada pela 
Concessionária Rio Mais sob a supervisão da 
RioUrbe e da Empresa Olímpica Municipal 
(EOM). (J.n.) M
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Construção de unidades educacionais públicas em Belo Horizonte, MG, ganha 

velocidade e padronização com o sistema construtivo light steel framing

ESCOLAS EM SÉRIE
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Em BElo HorizontE, a primeira Parceria 
Público-Privada (PPP) na área da educação no 
Brasil foi firmada com uma missão desafiado-
ra: garantir uma infraestrutura de qualidade 
e com baixo custo de manutenção para mais 
de 20 mil alunos da rede municipal de ensino. 
A iniciativa, sob responsabilidade da Inova 
BH, empresa da Odebrecht Properties, levou 
à construção de 46 Unidades Municipais de 
Educação Infantil (UMEIs), a maioria em light 
steel framing.

A escolha pelo sistema se deu, principal-
mente, pela exigência do contrato assinado 
com a administração municipal, que determi-
nou a execução das escolas em um prazo de 
apenas três anos. Outras duas condicionantes 
também foram consideradas. A primeira, o res-
peito à tipologia padrão utilizada nas unidades 
de ensino belo-horizontinas desde 2003, com 
vários recortes e curvas. A segunda, a necessi-
dade de uma técnica de execução de qualidade 

que fosse capaz de manter a sustentabilidade 
do negócio a longo prazo. “Analisamos outras 
possibilidades, como pré-moldados de concreto, 
concreto PVC e estrutura metálica, mas o light 
steel framing foi o mais adequado às nossas 
necessidades, ainda mais em função do elevado 
grau de repetição”, conta o diretor de contratos 
da Inova BH, Clébio Antônio Batista Filho. 

Segundo o engenheiro, com o sistema em 
aço foi possível industrializar as principais eta-
pas do processo construtivo, reduzindo drasti-
camente o prazo de execução da obra, agregan-
do qualidade dimensional, redução de mão de 
obra, planejamento sofisticado e eliminação de 
improvisos nos canteiros.

Voltadas a alunos de até 6 anos de idade, as 
escolas possuem área construída de 1.100 m2, 
distribuídos em dois pavimentos com salas de 
aula, cozinha, refeitório, biblioteca, sala mul-
tiuso, berçário e fraldário. Cada unidade tem 
capacidade máxima para 440 alunos.

“ A redução 
dos impactos 
ambientais foi 
um ponto forte 
do projeto, que 
apresentou um 
desperdício 
próximo a zero

“
>  Projeto arquitetônico: 

Superintendência de 
Desenvolvimento da Capital – 
Prefeitura de Belo Horizonte

>  Área construída: 1.100 m² 
(cada escola) 

>  Aço empregado: ZAR 230

>  Volume de aço: 30 t  
(cada escola)

>  Projeto estrutural:  
Alexandre Santiago

>  Fornecimento da estrutura 
de aço: Construseco e Flasan

>  Execução da obra: Odebrecht

>  Gestão e manutenção: Inova 
BH (Grupo Odebrecht)

>  Local: Belo Horizonte, MG

>  Data do projeto: 2013

>  Conclusão da obra: 
dezembro de 2015

Cada UMEI construída em uma área de 1.100 m² recebeu cerca  
de 30 toneladas de estruturas em light steel frame. Os perfis leves de aço 

galvanizado têm 95 mm de largura e estão posicionados a cada 40 cm
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Em todos os edifícios, a estrutura é compos-
ta por perfis leves de aço galvanizado formados 
a frio, com 95 mm de largura e espaçados a cada 
40 cm entre os montantes, fixados com parafu-
sos autobrocantes, também galvanizados. Os 
fechamentos externos foram executados com 
placas cimentícias revestidas com pastilhas 
cerâmicas de fácil manutenção. Internamen-
te, as vedações são em chapas de drywall pre-
enchidas com lã mineral para melhor desem-
penho acústico. A cobertura, por sua vez, leva 
treliças, ripas, terças e caibros estruturados em 
perfis light steel frame, nos quais as telhas  
em PVC foram apoiadas e fixadas.

Sustentabilidade em foco
As escolas mineiras contam com sistemas de 
captação de energia solar para o aquecimento 
de água, torneiras com redutores de vazão, 
entre outros itens sustentáveis. Algumas uni-
dades têm, adicionalmente, sistema de capta-
ção de água da chuva. “A redução dos impac-
tos ambientais foi um ponto forte do projeto, 
no qual se destacam a utilização de materiais 
recicláveis e do sistema construtivo light steel 
framing, o que possibilitou um desperdício 
próximo a zero”, conta Batista. Ele calcula que 
para cada UMEI executada no sistema cons-
trutivo convencional seriam gerados apro-
ximadamente 345 m2 de resíduos. Já com 
o light steel framing foram gerados apenas  
135 m2 de rejeitos, ou seja, uma redução de 
60% no volume de caçambas.

Para atender ao prazo de execução exi-
gido, o planejamento da empreitada previu 
ciclos de atividades por equipe, seja de mão 
de obra direta ou de parceiros especializa-
dos. Assim, quando uma equipe concluía a 
atividade em uma escola, seguia para outra, 
e assim sucessivamente. 

No pico das obras cerca de 700 operários 
atuaram simultaneamente. O contingente 
equivale a aproximadamente a metade do 
que seria necessário caso uma metodologia 
construtiva convencional, como o concreto 
moldado in loco e a alvenaria, tivesse sido 
empregada. (J.n.) M

A construção em light steel framing permitiu utilizar, aproximadamente, 
metade do contingente de mão de obra que seria necessário caso as 
obras fossem realizadas no sistema convencional
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Engenheiro civil pela Universidade Federal da Paraíba, Jonas 

Silvestre Medeiros também é mestre e doutor em Engenharia 

pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

(USP). À frente da Inovatec Consultores Associados, atua na 

introdução de novas tecnologias e com projetos executivos 

de edifícios. Ministra palestras e cursos no país e no exterior. 

Em entrevista, Medeiros fala sobre a aplicação do light steel 

framing na fachada de edifícios comerciais e residenciais e 

sobre o mercado para esta tecnologia no Brasil.

AA –  Embora seja amplamente difundido nos Estados Unidos e na 
Europa, o uso do light steel framing na construção civil ainda está 
caminhando no Brasil. Qual é o atual cenário do sistema por aqui?
Jonas Silvestre Medeiros – Nos Estados Unidos, o mercado é dividido 
entre o light steel framing e o wood frame. Já na Europa, a preferência 
depende do país. O uso mais extensivo que tenho observado para o 
light steel framing tem sido no Japão, onde aprofundei o meu conhe-
cimento sobre o sistema. No Brasil, a experiência da minha empresa, 
a Inovatec, é projetar fachadas em light steel framing. Há possibili-
dades reais de crescimento rápido desse mercado, mas um trabalho 
institucional ainda precisa ser feito.

AA – Quais as vantagens do light steel framing em relação a outros 
métodos construtivos?
JSM – Trata-se de uma tecnologia versátil, capaz de atender a diferen-
tes níveis de desempenho estrutural e de conforto. Com a chapa de 
aço galvanizada, pode-se produzir perfis com maquinário simples e de 
pequeno porte. A combinação de perfis leves de aço permite compor 
arranjos para solucionar estruturas verticais, vencer vãos extensos, 
estruturar lajes, coberturas e fachadas. Cada vez mais temos placas 
pré-fabricadas que se combinam aos perfis e permitem a construção 
de paredes customizadas. No exterior, há placas já acabadas que 

LSF: SOLUÇÃO PARA FACHADAS

“ Os materiais e 
componentes do light 
steel framing podem 
ser combinados para 
permitir uma maior 
rigidez e resistência 
do que a alvenaria, 
exatamente o contrário 
do que é pensado

“
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dispensam revestimentos aplicados em obra, e 
isso é uma tendência que ainda vai chegar aqui, 
ampliando as vantagens do sistema. 

AA – Isso pode tornar o método construtivo 
mais competitivo no Brasil?
JSM – Quando falamos da vedação de fachadas, 
o custo direto do sistema fica acima da alvena-
ria, mas abaixo dos pré-moldados de concre-
to, fato que torna o mesmo mais atrativo. Para 
competir com os painéis de concreto, evitando 
uma montagem com acesso externo, pode-se 
projetar a obra com paredes inteiras prontas e 
montá-las com o auxílio de guindastes. A solu-
ção leve reduz a necessidade de fundações e, 
ainda, consome menos energia nas fases de 
produção e montagem. 

AA –  O light steel framing aplicado em 
fachadas é diferente do sistema usado no 
interior das edificações?

JSM – Tanto as paredes internas como as exter-
nas têm funções similares. As diferenças ficam 
por conta das maiores solicitações e exigências 
de desempenho das paredes externas. Quando 
especificadas para compor a estrutura princi-
pal de edificações, as paredes de light steel fra-
ming têm a função de suportar tanto a carga de 
outras paredes como a reação das lajes, além do 
carregamento devido ao vento. Contudo, quan-
do existe uma estrutura principal de aço ou de 
concreto armado, o light steel framing passa a 
ter função apenas de vedação vertical, sendo 
dimensionado para cargas acidentais, como 
impacto e vento.
 
AA –  O light steel framing usado em fachadas 
é indicado para quais situações?
JSM – É uma solução muito interessante para 
todos os tipos de edifício, especialmente para 
aqueles que precisam ser executados em 
curto prazo. O sistema também é adequado 

Residencial Wind, baRRa da tijuca, Rj

Com quatro torres de sete pavimentos, o edifício residencial teve suas fachadas executadas 

em light steel framing. A escolha pelo sistema foi motivada pela dificuldade de se contratar 

mão de obra de alvenaria na época da construção do empreendimento e, também, pela 

necessidade de se reduzir o prazo da obra sem onerar o seu custo.
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para os projetos orientados para receber car-
gas mais amenas em suas estruturas e funda-
ções. A solução construtiva a seco e industria-
lizada costuma ser mais eficiente neste caso 
do que a alvenaria convencional.

AA – Quais materiais são, atualmente, os mais 
apropriados para realizar o fechamento das 
fachadas em light steel framing? Existe algu-
ma tecnologia recente que traga mais eficiên-
cia para as instalações?  
JSM – São as placas cimentícias. A diferença 
é que em alguns países já se pode contar com 
placas acabadas e painéis pré-fabricados com 
light steel framing, que otimizam a execução 
das obras, evitando a aplicação manual e lenta 
das capas de argamassa poliméricas, chama-
das de base coat. Existem, em outros países, 
painéis metálicos e autoclavados decorados, 
com vários tipos de acabamentos. No Japão, 
há ainda a possibilidade de aplicação de pla-
cas cerâmicas, com adesivo especial. Mas pre-
cisamos aguardar a chegada de tais opções no 
mercado nacional.

AA –  É possível usar o light steel framing em 
construções acima de cinco pavimentos?
JSM – Em fachadas, não há limitação para a 
altura quando o dimensionamento do light 
steel framing é feito de modo adequado, 
considerando o carregamento em função do 
vento. Já projetamos fachadas em light steel 
framing em edifícios com 26 pavimentos e 
com vento de alta velocidade. Quando pen-
samos no light steel framing para atender aos 
requisitos estruturais é de se esperar que o 
uso de outros perfis não tão leves, ou mesmo 
uma estrutura mista em aço e concreto, 
acabe sendo mais econômica para edifícios 
com mais pavimentos. 

AA – O senhor atuou nos projetos de edifícios 
como o Wind, no Rio de Janeiro, o BK30 Alto 
da Boa Vista, em São Paulo, e o Novotel Aero-
porto, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 
Nestas obras, onde o LSF foi utilizado e quais 
os maiores desafios?

JSM –  O light steel framing foi usado nas facha-
das. No Wind, que tem quatro torres de sete 
pavimentos, o sistema foi usado em função 
da dificuldade de se contratar mão de obra de 
alvenaria. Também tínhamos a meta de redu-
zir o prazo da obra sem onerar o custo, e por 
isso optamos pelo sistema combinado com o 
drywall. Já no BK 30, a exigência do cliente por 
pilares aparentes para compor a arquitetura 
nos levou a desenvolver detalhes próprios. Os 
projetos, com exceção do hotel, não possuem 
nenhuma alvenaria e esse talvez tenha sido o 
maior desafio. As estruturas principais eram 
em aço, concreto armado ou mistas. Também 
participei de um projeto no empreendimento 
Jardim das Perdizes, da Tecnisa, em São Paulo. 
O edifício tem 26 andares. 

AA – Alguns profissionais resistem a utilizar 
esse sistema,  geralmente por julgar que o 
light steel framing seja mais “frágil” do que 
outros métodos construtivos, ou mais caro. 
Como o senhor avalia esta situação? 

bK30 alto da  
boa Vista, sP

Prestes a ser entregue, o empreen- 

dimento residencial da BKO, locali-

zado no bairro de Santo Amaro, na 

capital paulista, teve sua fachada 

executada em light steel framing 

com projeto da Inovatec.
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JSM –  Isso vem de puro desconhecimento. Na 
verdade, o light steel framing é um sistema 
leve a seco, como o drywall. Como cultural-
mente estamos acostumados com soluções 
pesadas e úmidas como a alvenaria, é normal 
que haja a sensação que uma solução leve seja 
mais frágil. Mas os materiais e componentes 
do light steel framing podem ser combinados 
para permitir, inclusive, maior rigidez e resis-
tência do que a alvenaria, exatamente o con-
trário do que é pensado. Com relação ao custo, 
quando se compara apenas o valor por metro 
quadrado de parede, sem revestimento, o LSF 
pode ser mais oneroso. Contudo, se os reves-
timentos finais são apropriados no cálculo a 
diferença cai substancialmente. Se considerar 

outros custos indiretos, como redução no 
transporte em obra, geração e destinação de 
resíduos, consumo de água, energia e redução 
do prazo de execução, em grande parte dos 
casos o light steel framing leva vantagem. Um 
estudo recente da Inovatec mostrou uma dife-
rença de mais de 3% do custo global da obra a 
favor do sistema leve a seco.

AA – O light steel framing é tão resistente 
quanto outros sistemas?
JSM –  Sim. Já existem modelos estruturais 
teóricos e até ensaios em escala natural para 
demonstrar isso. É importante lembrar que não 
devemos confundir resistência com capacida-
de estrutural. Em países sujeitos a terremotos 
e outros fenômenos da natureza, como fura-
cões, por exemplo, as paredes de alvenaria não 
podem ser usadas, como no Japão. A constru-
ção de aço, leve ou não, quando projetada ade-
quadamente é absolutamente segura.  
 
AA – Quais outros fatores acabam atrapalhan-
do a difusão do sistema no Brasil?
JSM – Para mim, o termo chave é educação. 
É preciso capacitar as pessoas e divulgar 
o conhecimento tecnológico sobre o uso do 
aço na construção e as muitas vantagens do 
light steel framing sobre as soluções úmidas. É 
necessário desenvolver novas normas, avaliar 
os sistemas construtivos com base na norma 
de desempenho e demonstrar como o projeto 
e a execução adequada podem proporcionar 
bons resultados.

AA – Já existe alguma norma nacional para o 
light steel framing?
JSM – Temos as normas de desempenho e as 
de estrutura de aço, que nos fornecem muitos 
parâmetros. Gosto em particular da NBR 14.762, 
que trata do dimensionamento dos perfis leves 
formados a frio. Faltam estudos comparativos 
e metodologias que nos permitam definir a 
viabilidade de obras com o sistema. Só assim 
os profissionais acreditarão que construir com 
o light steel framing é mais vantajoso de fato. É 
nisso que estamos trabalhando hoje. (E.Q.) M

ed. time, jaRdim 
das PeRdizes, 
baRRa Funda, sP

No empreendimento multiuso 

da Tecnisa, com 26 andares, as 

vedações foram feitas em alve-

naria, mas as fachadas foram 

estruturadas em light steel fra-
ming. A obra, que ainda está 

em construção na zona oeste 

de São Paulo, tem fechamentos 

externos em placas cimentícias.
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o intErEssE pEla racionalização 
proporcionada pelos sistemas construtivos 
industrializados não fica restrito às edifica-
ções. Exemplos de obras de infraestrutura que 
buscaram as vantagens da construção seca 
podem ser vistos em diversas cidades do país. 
Em Brasília, o complexo viário que dá acesso ao 
Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek 
é um deles. 

A obra construída para a Copa do Mundo 
de 2014, com 708 m de extensão, é composta 
por um túnel e dois mergulhões, e passou por 
uma intervenção que teve como foco a recupe-
ração do pavimento e de 9 mil m2 de paredes 
de concreto. 

Neste caso, a técnica de reparo mais comum 
seria o reboco das superfícies e a aplicação do 
concreto projetado. Mas o prazo escasso de 
apenas 60 dias e a necessidade de executar 
a fachada de forma coordenada com outras 
especialidades exigiram a adoção de uma nova 
solução. E, ainda, como as obras do passeio não 

Complexo viário no Distrito Federal tem paredes renovadas a partir da utilização 

de perfis leves de aço; obra foi concluída em apenas dois meses

ALiADO NA InFRAEStRutuRA

>  Projeto arquitetônico:  
DER-DF

>  Área construída: 9 mil m²

>  Aço empregado: ZAR 230

>  Volume de aço: 36 t

>  Fornecimento da estrutura 
de aço: Tessa Tecnologia e 
Desenvolvimento Ltda. 

>  Execução da obra: 
Trier Engenharia e NTC 
Construções 

>  Local: Brasília, DF

>  Data do projeto: 2015

>  Conclusão da obra: 2016

Conjunto light steel 
framing e placas 

cimentícias formam 
uma espécie de 

fachada ventilada 
no interior do túnel. 

Sistema ventilado 
ajuda a absorver as 

movimentações  
da estrutura

estavam concluídas, a fachada não poderia ser 
apoiada no chão. “A saída encontrada se baseou 
no conjunto light steel framing e placas cimen-
tícias, formando uma espécie de fachada ven-
tilada”, explica Paulo Jorge Martins Antunes, 
diretor de produção da NTC Construções.

Para dar suporte às chapas, os perfis leves 
de aço galvanizado foram fixados à estrutura 
existente por meio de chumbadores metá-
licos. Sob as chapas também foram utiliza-
das mãos-francesas de aço galvanizado para 
garantir à fachada capacidade autoportante.

Segundo Paulo Antunes, a adoção do light 
steel framing trouxe uma série de vantagens 
à obra. Uma delas foi a capacidade de o siste-
ma absorver as movimentações da estrutura. 
Houve, ainda, considerável redução de cus-
tos, de resíduos e de desperdícios. De acordo 
com cálculos do diretor da NTC, a solução cus-
tou 50% do valor que seria dispendido caso a 
opção fosse por regularizar as paredes com 
massa de reboco. (J.n.) M
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MODULARES E 
INDUSTRIALIZADAS

As soluções industriAlizAdAs em 
light steel framing estão sendo cada vez mais 
procuradas por suas vantagens construtivas, 
que permitem não só a modulação de layouts 
diversos, mas também conferem velocidade 
às obras a um custo mais atrativo do que os 
métodos convencionais. A leveza do sistema, 
que facilita o transporte das estruturas, e suas 
características sustentáveis também são pon-
tos importantes, e têm contribuído para a sua 
rápida expansão na construção civil. 

Prontas de fábrica, soluções em light steel framing despontam no mercado ao otimizar 

os prazos e os custos de obras; facilidade de transporte também é destaque
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Residência modular 
estruturada em light 

steel framing tem perfis 
leves de aço galvanizado, 
fechamentos internos em 

drywall e externos em 
placas de PVC e em aço 

de maior resistência à 
corrosão atmosférica
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“ A partir do chassi, 
projetamos tipologias 
básicas de uma casa, 
oferecendo diversas opções 
de cozinhas, salas, quartos 
e serviços. Este, aliás, foi o 
nosso maior desafio

“
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No ano passado, o projeto de uma habita-
ção pré-fabricada em light steel framing apre-
sentado na 4ª edição do Prêmio bim.bon Senai, 
que estimula a inovação nas áreas de arqui-
tetura e design, abriu as portas do mercado 
para a comercialização de uma solução pronta 
para fins residenciais. Após faturar o primeiro 
lugar no concurso, a Casa Chassi, de autoria 
dos arquitetos Bernardo Horta e Pedro Haruf, 
foi lançada na Minascon 2015 (Feira da Cons-
trução de Minas Gerais), onde passou a ser 
vendida pela Hometeka pelo preço médio de  
R$ 2.160 o metro quadrado – custo sem consi-
derar o terreno e a fundação.

A residência modular tem estrutura em 
perfis tubulares quadrados de aço, paredes em 
light steel framing com fechamentos internos 
em drywall e externos em placas de PVC e em 
aço de maior resistência à corrosão atmosfé-
rica. Pode ser montada em apenas dez dias 
e desmontada sem causar danos à estrutu-
ra. Também pode ser personalizada – são 16 
opções de módulos para a escolha do público.

 “A casa deveria apresentar uma solução 
estrutural fácil, leve e resistente para que 
fosse transportada sem prejuízos. A estrutura 

Pilares e vigas tubulares em 
aço estrutural com LE=300 

MPa foram especificados 
para que a estrutura 

principal resistisse à torção

Jean Prouvé | Estrutura 
como "chassi"

Walter Gropius | Variação de tipologia 
conforme componentes

Tradição | Uso de alpendre em 
qualquer combinação modular

Brandão e Heineck | Flexibilidade 
programada, determinando combinações
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>  Projeto arquitetônico: Bernardo 
Horta e Pedro Haruf 

>  Projeto executivo e coordenação 
da obra: Maurício Lage (Convescote 
Arquitetura)

>  Área construída: 81 m²

>  Aço empregado: NBR 7008 ZAR 
280 Z275, perfis em LSF de 90 mm 
#0,80 mm nas paredes e de 140 mm 
#0,95 mm nos pisos; chassi em perfis 
tubulares quadrados de 140 x 140 
mm #4,25mm de aço estrutural com 
LE=300MPa

>  Volume de aço: 4 t

>  Projeto estrutural: Soluções 
Usiminas

>  Fornecimento da estrutura de aço: 
Soluções Usiminas (tubos de aço), 
Usiminas (chapas de aço) e Flasan 
(perfis light steel frame) 

>  Execução da obra: Pórtico  
(estrutura metálica tubular) e 
Mancessini Steel Frame

>  Coordenação geral: bim.bon/ 
Hometeka

>  Local: Belo Horizonte, MG

>  Data do projeto: 2015

>  Conclusão da obra: 2015

foi executada em perfis de aço que, aliados 
ao fechamento com placas estruturais (OSB), 
conferem ao conjunto resistência às cargas 
verticais e perpendiculares (ventos)”, explica 
o engenheiro Humberto Bellei, da Soluções Usi-
minas, que participou do projeto estrutural.

Para que a estrutura principal resistisse à 
torção, pilares e vigas tubulares em aço estru-
tural com LE=300 MPa foram especificados. O 
piso e a laje, entretanto, receberam uma solu-
ção a seco com perfis UDC em aço galvanizado 
e placas cimentícias.

Para todos os gostos
Inspirada em grandes nomes da arquitetu-
ra, como Le Corbusier, Walter Gropius e Jean 
Prouvé, que se preocupavam com a redução do 
custo da construção residencial, a Casa Chassi 
também absorveu conceitos da indústria 
automotiva, e por isso ganhou tal nome. Como 
o chassi de um carro, a residência tem uma 

estrutura básica feita em módulos, que podem 
ser escolhidos, personalizados e montados de 
acordo com os interesses de cada consumidor. 

“Desenvolvemos uma modulação de 3 x 9 m 
semelhante a um contêiner, mas com estrutu-
ras deslocadas para a criação de um balanço de 
1,5 m em cada extremidade para permitir uma 
maior flexibilidade projetual”, detalha Horta. “A 
partir desse chassi, projetamos tipologias bási-
cas de uma casa para cada módulo, oferecendo 
quatro opções de cozinhas, salas, quartos e ser-
viços. Este, aliás, foi o nosso maior desafio.”

Para atender aos requisitos de transporte, 
cada módulo de ambiente precisou ser dimen-
sionado no mesmo tamanho do chassi principal. 
A modulação também permitiu que o compra-
dor projetasse a própria casa de acordo com a sua 
preferência: é possível criar desde uma pequena 
casa de 9 x 9 m e com dois quartos utilizando 
três módulos, assim como uma residência de 21 
x 9 m e quatro suítes com sete módulos. (e.Q.) M

Os módulos são passíveis de serem transportados em estradas
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Construir um projeto em um ambiente 
industrial de acesso controlado e em um prazo 
enxuto foi o desafio da Crupe do Brasil ao ser 
contratada para a execução do novo vestiário 
para o restaurante da usina da ArcelorMittal 
Tubarão, em Serra, no Espírito Santo. 

A obra foi executada em apenas 45 dias. 
Um sistema modular em light steel framing e 
em perfis laminados de aço, com componentes 
entregues semiprontos, foi especificado para 
atender aos requisitos do cliente, que neces-
sitava de novas instalações para os seus fun-
cionários. “Os perfis laminados utilizados nas 
vigas e pilares principais em conjunto com o 
light steel framing viabilizaram o içamento da 
estrutura para o transporte. A solução ajuda a 
evitar fissuras e deformações”, explica Robson 
Destefani, diretor comercial da Crupe Brasil.

Os dois módulos retangulares e em forma-
to de L têm, respectivamente, 3,20 x 7,60 m e  
3 x 3,20 m. Enquanto o maior deles comporta 
os vestiários feminino e masculino e abri-
ga lavatórios, sanitários e chuveiros, o menor 
serve de área de apoio para a faxina. “O con-
junto, que pesa 8 toneladas em sua totalida-
de, com as instalações elétricas e hidráulicas 
já embutidas, foi produzido em nossa fábri-
ca e transportado por 5 km até a usina da  
ArcelorMittal. Lá, recebeu apenas um telhado 
no local”, detalha Destefani. 

VESTIÁRIO EXPRESSO
Instalação em light steel framing e com perfis laminados de aço 

fica pronta em apenas 45 dias no Espírito Santo

>  Projeto arquitetônico: Crupe 
do Brasil 

>  Área construída: 29,23 m²

>  Aço empregado: NBR 7008 
ZAR 280 Z275 (perfis LSF 
C100 x 0,80 mm; C100 x 1,25 
mm; C75 x 0,80 mm); perfis 
laminados ASTM A36 e A572 
GR50

>  Volume de aço: 2,3 t  
(0,9 t de LSF e 1,4 t de perfis 
laminados) 

>  Projeto estrutural: Leonardo 
Martins

>  Fornecimento da estrutura 
de aço: Crupe do Brasil

>  Execução da obra: Pronto 
Estruturas Modulares 

>  Local: Serra, ES

>  Data do projeto: maio a julho 
de 2016

>  Conclusão da obra: 2016

Caso tivesse sido executado em alvenaria, 
a estimativa é que o conjunto chegasse ao 
peso de 21 toneladas, além de não atender aos 
prazos solicitados. (e.Q.) M

Sistema com componentes 
entregues semiprontos é 
composto por dois módulos 
retangulares e em formato de 
L de, respectivamente, 3,20 x 
7,60 m e 3 x 3,20 m
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Estruturados em light steel framing e içados prontos a uma altura de quase 10 m, “sótãos voadores” 

conferem velocidade construtiva e economia a condomínio residencial no Rio Grande do Sul

FEITOS PARA VOAR

No coNdomíNio Terrara, em Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul, o sótão das 178 
casas que compõem o projeto estão sendo 
construídos utilizando um engenhoso pro-
cesso. Concebidos para execução em light 
steel framing, foram produzidos e parcial-
mente montados em fábrica, transportados 
por 40 km, finalizados em canteiro e colo-
cados sobre os sobrados em alvenaria para 
agilizar e conferir um melhor custo-benefí-
cio ao empreendimento. Com a tecnologia, 
batizada como Sótãos Voadores pela Melnick 
Even, a entrega do conjunto será antecipada 
em até nove meses, segundo os responsáveis 
pela obra, que deve ficar pronta no fim do 
próximo ano. “Pelo processo convencional, 
levaríamos 35 dias para montar uma dupla 
de casas e não apenas cinco dias trabalha-
dos. O sistema industrializado trouxe ganhos 
como redução em despesas indiretas, vanta-
gens em termos de mão de obra e, também, 

sustentabilidade, pois não utilizamos nenhu-
ma gota de água para fazer 50 m2 de área 
construída”, explica o engenheiro Willians 
Amaral, da Melnick Even.

Os sótãos estruturados em light steel 
framing foram revestidos em siding viníli-
co, receberam telhas shingle na cobertura 
e foram içados por guindaste a uma altura 
de quase 10 m. “Eles foram montados a 1 m 

As peças foram montadas 
sobre uma espécie de 
“cama” construída em 
frente à casa que receberia 
o sótão para, após essa 
etapa, serem içadas até 
sua posição final

As estruturas em light steel 
framing que compõem o 
sótão foram produzidas em 
fábrica e transportadas por 
40 km, de Novo Hamburgo 
até o local da obra, em Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul
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Cada residência do Terrara Porto 
Alegre foi idealizada com dois andares, 
sótão, duas vagas de garagem e área 
total entre 193 m² e 327 m². Enquanto 
os dois primeiros pavimentos foram 
projetados em alvenaria estrutural de 
blocos de concreto e lajes pré-moldadas 
de vigota/tavela, os sótãos foram 
dimensionados em light steel framing 
com tamanhos distintos, em módulos  
de 10 x 12 m, 10 x 24 m e de 10 x 26 m

acima do solo e erguidos por 9 m de altura 
sem a utilização de andaimes fachadeiros, 
blocos de concreto ou argamassa, elementos 
que dificultariam a logística, armazenamen-
to e a execução do último pavimento das 
moradias”, comenta o profissional, que refor-
ça as vantagens desse tipo de solução. “Ele 
é ideal para residências, comércios e indús-
trias cujos projetos apresentem repetições, 

>  Projeto arquitetônico:  
Roseli Melnick

>  Área construída: 26.392,28 m²

>  Aço empregado: NBR 7008 
ZAR 345 e NBR 7008 ZAR 275

>  Quantidade de aço: 241 t

>  Projeto estrutural: Imecon

>  Fornecimento da estrutura 
de aço: Imecon

>  Execução da obra:  
Melnick Even

>  Local: Porto Alegre, RS

>  Data do projeto: 2014-2017 

>  Conclusão da obra: 2017 

“ Como os sótãos são 
pontos de difícil execução 
em função dos detalhes, 
da geometria e altura, 
optamos pelas estruturas 
em light steel framing para 
os mesmos. Esta foi a 
maneira encontrada para 
facilitarmos a execução da 
obra e, ainda, acelerar a 
produtividade no canteiro

“

dificuldades arquitetônicas ou necessitem de 
ganhos de prazo.”

Segundo a Melnick Even, apenas 13 pessoas 
foram necessárias para o acompanhamen-
to do projeto. Em 2015, os Sótãos Voadores 
ganharam destaque ao faturar a medalha de 
prata da categoria Destaques Tecnológicos do 
Sinduscon Premium, prêmio promovido pelo 
Sinduscon do Rio Grande do Sul. (e.Q.) M
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Construir 27 edifíCios de quatro anda-
res em tempo recorde foi o desafio do arqui-
teto José Antonio Ribeiro, da Mota-Engil, ao 
projetar as instalações que abrigariam cerca 
de 2.500 atletas durante a décima edição dos 
Jogos Pan-Africanos, em 2011. Para que ficas-
sem prontas em um prazo de apenas dois 
anos, as construções verticais, localizadas na 
periferia de Maputo, em Moçambique, foram 
idealizadas em light steel framing para aten-
der ao exíguo cronograma da obra e, também, 
para favorecer sua adaptação após o even-
to esportivo, quando os alojamentos foram 
transformados em unidades habitacionais 
para servir à população local.

PARA VENCER O TEMPO
Estruturas em light steel framing viabilizam a construção de Vila Olímpica em prazo 

recorde para os Jogos Pan-Africanos de Moçambique 2011

Assim, os perfis leves de aço galvaniza-
do formados a frio foram fabricados simulta- 
neamente à execução das fundações do 
empreendimento. O método trouxe mais agi-
lidade e também colaborou para uma maior 
precisão e resistência estrutural no que diz 
respeito ao suporte das cargas dos edifícios.

“Priorizamos perfis e painéis de aço resis-
tentes e que tinham a ductilidade como carac-
terística principal. Isso foi necessário para 
assegurar a integridade das estruturas e evi-
tar falhas no caso de um abalo sísmico, even-
to comum na região. O uso de estruturas em 
concreto teria imposto uma carga significati-
vamente maior sobre as fundações”, explica 

Ao todo, 27 edifícios de 
quatro andares foram 
construídos em light 
steel framing na periferia 
de Maputo para abrigar 
os atletas dos Jogos 
Pan-Africanos de 2011 
e, depois, servir como 
legado à população
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“ Priorizamos perfis 
e painéis de aço que 
tinham a ductilidade 
como característica 
principal para 
assegurar a 
integridade das 
estruturas e evitar 
falhas no caso de 
um abalo sísmico

“
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David van Zyl, diretor de operações da Vela 
Steel Building Systems, uma das empresas res-
ponsáveis pelo fornecimento das estruturas 
em aço para a Vila Olímpica.

Obra limpa e rápida
Montadas em apenas oito meses, as estruturas 
em aço asseguraram organização e limpeza ao 
canteiro de obras. Com elas, os depósitos de 
areia e a presença de blocos de cimento foram 
eliminados, otimizando os custos de manei-
ra significativa. Tanto os elementos metálicos 
como os não metálicos foram interligados e 
fixados por meio de parafusos de aço galva-
nizado perfurantes e roscantes. Nos pisos, um 
sistema de concreto com gipsita trouxe velo-
cidade à instalação e, ainda, leveza frente ao 
sistema de concretagem convencional.

As paredes formadas por painéis de light 
steel framing receberam no fechamento 
interno placas de gesso acartonado. Já para o 
fechamento externo, foram utilizadas placas 
cimentícias. O interior dos painéis foi preen-
chido com mantas de lã mineral para assegu-
rar o isolamento termoacústico das unidades 
habitacionais.

Além da otimização do prazo, o uso do 
light steel framing trouxe, ainda, outras van-
tagens ao empreendimento, que ocupa mais 
de 97 mil m2 de área construída e conta com 
848 apartamentos. A redução do ruído e de 
resíduos no local da obra, a baixa emissão de 
poluentes atmosféricos durante o processo 
construtivo e a eficiência termoacústica das 
edificações são algumas delas.

Assim como no Brasil, a presença do sis-
tema construtivo light steel framing no con-
tinente africano é relativamente nova. Ele 
desembarcou na África há dez anos e, desde 
então, sua participação no mercado local não 
para de crescer. (M.P.) M

>  Projeto arquitetônico:  
Mota-Engil

>  Área construída: 97.477 m²

>  Aço empregado: perfis 
leves formados a frio de aço 
galvanizado

>  Volume de aço: 7,5 mil t

>  Projeto estrutural: Worthington 
Construction Group

>  Fornecimento da estrutura  
de aço: Vela Steel Building 
Systems e Worthington 
Construction Group

>  Execução da obra:  
Mota-Engil e Soares da Costa

>  Local: Maputo, Moçambique

>  Data do projeto: 2010-2011

>  Conclusão da obra: 2011

Estruturas em light steel 
framing trouxeram mais 
organização e limpeza ao 
canteiro de obras, reduzindo 
custos e desperdícios de 
maneira significativa
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Perfis leves de aço 
galvanizado formados 
a frio foram fabricados 
simultaneamente à 
execução das fundações 
para conferir mais 
agilidade à obra, que teve 
suas estruturas montadas 
em apenas oito meses
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contatos

>  Escritórios  
dE ArquitEturA

Aecom 
www.aecom

Alteraciones 
www.alteraciones.com

Bernardo Horta
www.bernardohorta.com.br

Convescote 
Arquitetura
www.convescote.se 

Crupe do Brasil
www.crupebrasil.com.br

Daniel Gusmão 
www.danielgusmaoarq.com

DER-DF
www.der.df.gov.br

Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da 
Educação (FNDE)
www.fnde.gov.br

Mediapro Exhibitions
www.mediaproexhibitions.
com

Mota-Engil 
www.mota-engil.com

Pedro Haruf
www.pedroharuf.com

Perkins+Will
br.perkinswill.com

Roseli Melnick
www.melnickeven.com.br

Simone Flores 
Arquitetos  
& Associados 
www.simoneflores.arq.br

>  ProJEto 
EstruturAL

Codeme 
www.codeme.com.br

Construtora Ferraz
www.construtoraferraz.
com.br

Guilherme Otto Kuhn
www.ig-engenharia.com

Helcio Hernandes
www.ig-engenharia.com

Imecon
www.imecon.com.br

Jonas Silvestre 
Medeiros
www.inovatecconsultores.
com.br

Kofar Indústria e 
Comércio de Produtos 
Metalúrgicos Ltda.
www.kofar.com.br

Soluções Usiminas
www.solucoesusiminas.com

Worthington 
Construction Group 
www.worthingtons.co.uk

>  EstruturA 
MEtÁLicA

Bonanza Steel Frame 
www.bonanzasteelframe.
com

Brasilit
www.brasilit.com.br

Codeme 
www.codeme.com.br

Construseco
www.construseco.com.br

Crupe do Brasil
www.crupebrasil.com.br

Flasan
www.flasan.com.br

Gypsteel 
www.gypsteel.com.br

Imecon
www.imecon.com.br

Kofar Indústria e 
Comércio de Produtos 
Metalúrgicos Ltda.
www.kofar.com.br

Soluções Usiminas 
www.solucoesusiminas.com

Tessa Tecnologia e 
Desenvolvimento Ltda.
www.tessa.eng.br 

Vela Steel Building 
Systems 
www.kwilspace.co.za

Worthington 
Construction Group 
www.worthingtons.co.uk

> EXEcuÇÃo dA oBrA

Bonanza Steel Frame 
www.bonanzasteelframe.
com

Consórcio Rio Mais 
S/A (Construtoras 
Norberto Odebrecht, 
Andrade Gutierrez e 
Carvalho Hosken)
www.riomais.net

Hometeka
www.hometeka.com.br

IG Engenharia
www.ig-engenharia.com

Inova BH
www.inovabh.com.br

Melnick Even
www.melnickeven.com.br

Mota-Engil
www.mota-engil.com

NTC Construções
www.ntcconstrucoes.com.br

Odebrecht
www.odebrecht.com

Pórtico 
www.portico.ind.br

Pronto Estruturas 
Modulares
www.prontomodulos.com.br

SBN Engenharia 
Construção e 
Acabamentos
www.sbnengenharia.com.br

Soares da Costa 
www.soaresdacosta.com

Trier Engenharia
coorpy.com.br/trier-enge-
nharia-ltda
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