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Resumo: Construção modular Light Steel Frame (LSF) é um método inovador, 
e vem ganhando espaço no ramo da tecnologia da construção civil por ter 
execução rápida, econômica, sem desperdício de materiais e sem agressões ao 
meio ambiente.  O referente trabalho tem como foco demonstrar a relevância do 
LSF como alternativa para execução de estruturas de pequeno porte. LSF é o 
método construtivo formado por estruturas de perfis de aço galvanizado, tendo 
seu fechamento realizado através de placas, sendo elas cimentícias, de madeira 
ou de gesso acartonado. Sua estrutura é composta por fechamento externo e 
interno e isolantes termoacústicos. Praticamente a geração de resíduos é zero, 
pois a estrutura é fabricada com dimensões definidas em projetos. Normalmente 
o tipo de fundação é radier, visando a melhor distribuição das cargas. As 
instalações elétricas e hidráulica são iniciadas juntamente com a fundação e 
depois sua execução acompanha a etapa de execução da estrutura do LSF. 
Dentre as inúmeras vantagens desse sistema construtivo é possível destacar:  
agilidade na execução visto que a maioria dos seus componentes são pré 
fabricados, tendo prazo de execução estimado em, no máximo, 15 dias; redução 
no peso da estrutura, gerando menores esforços de cargas na fundação já que 
os perfis de aço galvanizado são leves; eliminação da utilização de água, no 
processo de execução das estruturas de construções de pequeno porte, além de 
geração mínima de resíduos e lixo; melhor isolante térmico acústico; menor custo 
com material e mão de obra, quando comparado ao sistema convencional de 
concreto. Logo, o sistema LSF é de simples execução e de grande potencial de 
redução de custos, sendo uma construção com características sustentáveis e 
apresentando um bom desempenho estrutural. Apesar destas vantagens, no 
Brasil, menos de 3% das edificações são executadas por esse sistema 
construtivo. 
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