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RESUMO 

 

 
Este trabalho apresenta o método de construção Steel Frame, uma técnica de 
construção industrializada, o tema foi abordado pois poderia implicar em uma possível 
solução para problemas de habitação no Brasil, a tese foi confeccionada a partir de 
revisões bibliográficas de outros autores, e tem por objetivos informar e apresentar ao 
público em geral a respeito do método construtivo, o passo a passo de sua construção 
e apresentando vantagens, desvantagens e motivos para ser mais utilizado. A partir 
da leitura da presente tese poderá ser constatado que o Steel Frame apresenta mais 
características vantajosas à desvantajosas podendo ser utilizado para solucionar o 
déficit habitacional brasileiro, possivelmente esbarrando em barreiras culturais e 
burocráticas brasileiras. 
 

Palavras-chave: Steel Frame; Construção; Habitação; Alvenaria; Vantagens. 
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ABSTRACT 

 
This work presents the method of construction Steel Frame, an industrialized 
construction technique, the subject was approached as it could imply in a possible 
solution to housing problems in Brazil, the thesis was made from bibliographical 
reviews of other authors, and has by objectives inform and present to the general public 
about the constructive method, the step-by-step of its construction and presenting 
advantages, disadvantages and reasons to be more used. From the reading of this 
thesis it can be verified that Steel Frame presents more advantageous characteristics 
to the disadvantageous ones, being able to be used to solve the Brazilian housing 
deficit, possibly bumping into Brazilian cultural and bureaucratic barriers. 
 
Key-words: Steel Frame; Construction; Housing; Masonry; Advantages. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O STEEL FRAME é uma técnica construtiva conhecida também com 

construção a seco, que possui elementos da estrutura autoportante que suporta 

cargas da edificação em si, e possui componentes como treliças, painéis, vigas entre 

outros elementos. De forma geral o ST (Steel Frame) é bem atraente por sua estrutura 

leve, resistente e sem muitos desperdícios, algumas vezes com menor valor agregado 

que outras técnicas construtivas mais populares à nível de Brasil. Em um mercado 

altamente competitivo e que busca por inovação, é muito importante que seja 

disseminada mais informação a respeito de diferentes técnicas de construção, além 

das convencionais, sempre visando eficiência e menor valor agregado. O objetivo do 

ST é tornar a construção mais rápida, com menor impacto ambiental, qualidade e 

também não deixando de lado fatores importantes como conforto e beleza na 

construção de uma residência familiar. 

O ST, foi escolhido como tema desta pesquisa devido à falta de informação da 

população deste tipo de técnica construtiva, mais conhecida somente entre pessoas 

especializadas ou da área de construção, o que causa preconceitos e até mesmo 

rejeição da técnica. 

 Poderá ser observado o mais importante, que deve ser implantada devido sua 

praticidade qualidade, incluindo a questão financeira por ser possível orçamentos com 

valores menores que o convencional. Com tantos benefícios e qualidades, porque o 

ST não é a principal e melhor forma de construção de residências populares no Brasil? 

O objetivo geral foi estudar e compreender a respeito do sistema construtivo 

ST, e desmistificar equívocos a respeito do método. Já os objetivos específicos foram: 

apresentar a técnica de construção passo a passo, e compará-la a alvenaria 

convencional para conhecimento da mesma. Apontar, discorrer de seus benefícios, 

pontos positivos, negativos e problemáticas encontradas. Entender a importância e a 

consciência de que pode ser mais utilizado. 

Este trabalho é de suma importância para discorrer de um sistema inovador e 

que incita polemica no meio especializado, já muito utilizada em outros países como 

Estados Unidos e Canada. Esta pesquisa tem como público alvo, a população em 

geral, inseridos ou não na área da construção civil, leigos ou técnicos, com o intuito 

de modificar falsas impressões e crenças influenciadas por motivos sociais ou 
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culturais. A confecção deste trabalho foi baseada em pesquisas de campo, citações 

de publicações cientificas, envolvendo perfil de famílias brasileira. 

Para a elaboração deste trabalho foi feita uma revisão literária através de 

pesquisa bibliográfica, baseada em publicações de diversos autores do período de 

2009 a 2015, como, GOMES 2009, HASS E MARTINS 2011 e BORTOLOTTO 2015 

entre outros. O maior número de publicações pesquisadas foi do autor HASS E 

MARTINS através de sua tese viabilidade econômica do uso do sistema construtivo 

steel frame. Foi feito também um levantamento de informações sobre o tema na 

revista Téchne no artigo sistema construtivo a seco de Fernando B. da Silva, através 

do site http://techne17.pini.com.br/engenharia-civil/112/artigo285545-1.aspx. As 

palavras chaves utilizadas foram: construção a seco, métodos construtivos, steel 

frame. 
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2 O SISTEMA STEEL FRAME 

 

Steel frame tem origem da língua inglesa, steel significa aço que é sua principal 

matéria utilizada, e frame que é a adaptação de framing que pode ser traduzida como 

esqueleto com intuito de subentender estrutura. Uma de suas principais 

características é a flexibilidade, além da leveza e capacidade suportar os esforços da 

estrutura (BORTOLOTTO, 2015). 

Apesar de ser considerado um método novo de construção, o steel frame 

originou por volta do século XIX, nos Estados Unidos, devido ao crescente aumento 

da população, e a necessidade de construção de muitas moradias em pouco espaço 

de tempo, então começou-se a utilizar madeira em um método chamado Baloon 

Framing que viria a dar origem ao steel frame como é conhecido em 2017 

(BORTOLOTTO, 2015). 

 

2.1 ETAPAS DA CONSTRUÇÃO 

 

Entre as etapas da construção está, primeiramente iniciar a limpeza e 

preparação do local, movimentações de terra, a regularização e terraplenagem se 

necessário, para ser confeccionada a fundação. A fundação que será submetida, é 

escolhida de acordo com os cálculos das tensões e esforços necessários para suporta 

a estrutura, também estando de acordo com projeto previamente estabelecido. No ST 

admite-se fundações de vários tipos, porem devido analise de viabilidade de custos, 

geralmente a mais utilizada é a fundação no estilo radier, o que não afasta a 

possibilidade de outros tipos de fundações serem utilizadas (BORTOLOTTO, 2015). 

O radier é um tipo de fundação rasa, parecida com uma laje com espessura 

estreita, utilizada em estruturas que não exige solicitação de sustentação de grandes 

esforços de cargas, esforços esses que são distribuídos de forma uniforme sobre sua 

superfície. Na execução do radier deve ser tomado cuidados com altura mínima, e 

inclinação onde recomendado é de 5% para escoamento de agua (BORTOLOTTO, 

2015.) 

Para que aja a interação satisfatória entre estrutura e fundação o 

dimensionamento e a atenção redobrada no momento da execução do radier são 

imprescindíveis. A transmissão de esforços da estrutura para a fundação é feita 
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através da ancoragem, o processor de ancoragem é auxiliado por guia de montagem, 

o que garante mais eficácia (BORTOLOTTO, 2015.) 

 

2.1.1 Fixação dos painéis nas fundações 

 

A ancoragem ou fixação dos perfis deve se dar de modo a transferir as cargas 

da estrutura para a fundação de forma satisfatória, e impedir que haja algum tipo de 

deslocamento, tombamento ou torção da estrutura por agentes externos ou internos 

da construção (BORTOLOTTO, 2015). 

Existe várias formas de ancoragem, sua aplicação depende do tipo e 

compatibilidade com a fundação utilizada (BORTOLOTTO, 2015). A figura 1 apresenta 

o esquema de fixação de perfis metálicos por meio de chumbadores. 

 

Figura 1 – Esquema de fixação por chumbadores. 

 

Fonte: Hass e Martins (2011). 
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2.1.2 Painéis metálicos  

 

O steel frame é o método construtivo que consiste na ideia de perfis metálicos 

fixados paralelos uns aos outros por suas extremidades formando painéis, que são 

responsáveis por sustentar a estrutura da construção, esses painéis podem ser 

instalados tanto na posição vertical quanto na horizontal (BORTOLOTTO, 2015) 

Nos casos onde houver a necessidade de aberturas, para portas e janelas por 

exemplo, é solicitado que haja presença de vergas e contravergas para a 

redistribuição dos esforços, estas feitas com a composição de dois, três ou mais perfis 

(BORTOLOTTO, 2015). A figura 2 a seguir representa a montagem e disposição dos 

perfis de aço na edificação. 

 

 

Figura 2 - Perfil de aço galvanizado. 

 

Fonte: Hass e Martins (2011). 

 

 

 

2.1.3 Paredes e vedação 

 

As paredes são montadas a partir de placas de madeira denominada Oriented 

Strand Board, que é considerada parte da estrutura interagindo com a transmissão de 
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cargas, possui alta resistência mecânica, flexibilidade e também contribui com o 

isolamento térmico da estrutura. O OSB é composto de 100% de madeira proveniente 

de reflorestamento, que fixada há estrutura através de parafusos de aço galvanizado 

(HASS E MARTINS, 2011). 

A vedação pode ser realizada com variados tipos de materiais, um exemplo é 

a lã de rocha, que é inserida entre as paredes, nos espaços resultantes dos perfis de 

aço, disponibilizando também a função de isolante térmico-acústico, com intuito de 

dar conforto em relação a ruídos, poeira e intemperes de vários tipos ao habitante da 

residência (HASS E MARTINS, 2011). A figura 3 mostra o aspecto no exemplo da Lã 

de rocha para vedação. 

 

Figura 3 – Painéis de Lã de Rocha. 

 

Fonte: Hass e Martins (2011). 

 

 

 

2.1.4 Fechamento e acabamentos 

 

O fechamento interno pode realizado com placas de gesso que após irá receber 

a camada final do revestimento, o revestimento pode ser o de preferência do futuro 

morador, os convencionais, como tintas, argamassas revestimentos em geral são os 
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mais comuns. Para o fechamento externo é comumente utilizado placas cimentícias, 

essas são altamente resistentes a água e duráveis, da mesma maneira que a parte 

interna à externa poderá receber o revestimento que desejar ou for designado por 

projeto (HASS E MARTINS, 2011). 

 

2.2 STEEL FRAME E ALVENARIA CONVENCIONAL 

 

A alvenaria convencional é realizada no local e totalmente artesanal, o que 

pode tornar o processo mais demorado. E também a mão de obra pode não ser 

especializada e despreparada o que causa perda de material, como também a 

necessidade de se refazer o trabalho em certos pontos. Oque não é o caso do “Steel 

Frame”, ganha-se muito em questão de tempo e na economia de materiais utilizados 

na obra, devido seu sistema industrializado com módulos e painéis prontos que 

necessitam apenas da montagem adequada (HASS E MARTINS, 2011). 

O Steel Frame é um método construtivo amplo e a variedade de materiais é 

grande, não possui grandes restrições de projeto, otimizando os recursos disponíveis 

e melhor gerenciamento de perdas, possui grande durabilidade e pode ser reciclado. 

O Brasil ainda mantém o sistema artesanal de construção, o que torna o LSF ainda 

desconhecido para a maioria das pessoas, pode ser comparado ao “Drywall” devido 

a semelhança entre os dois, porem apresentam características distintas. O Steel 

Frame possui um esqueleto estrutural composto de perfis de painéis leves, e o 

“drywall” é somente um sistema de vedação, que não é estrutural que necessita de 

uma estrutura para suportar as cargas da edificação (HASS E MARTINS, 2011).  

Barreiras culturais e socais ainda seriam as maiores dificuldades da inserção 

do ST no senário brasileiro, porém para um bom planejamento e execução de obra é 

importante levar em consideração o desempenho e buscar todas as possibilidades, 

tecnologias construtivas poderiam ser soluções plausíveis. 
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3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO SISTEMA STEEL FRAME 

 

O sistema Steel Frame possui características muito vantajosas quando 

comparado com outros métodos, como maior viabilidade econômica podendo chegar 

a ter custos 30% menor, e velocidade de conclusão da obra 1/3 mais rápido, em 

relação a construção convencional, em geral pode ser concluída em um prazo de até 

30 dias, o que consequentemente acarreta em retorno mais rápido do investimento 

(BASSO; BOMBONATO; FRANCO; PEDROSO, 2014). 

 

3.1. VANTAGENS TÉCNICAS 

  

O sistema ST possui a vantagem de ser uma estrutura leve e esbelta 

constituída de aço material altamente, maleável, dúctil de alta resistência, que 

proporciona à fundação suportar menores carga solicitantes originarias da estrutura. 

O aço distribuído de forma uniforme nas paredes proporciona grande resistência 

associado a leveza, é resistente ao fogo, que impossibilita a propagação de incêndio 

(BASSO; BOMBONATO; FRANCO; PEDROSO, 2014). A figura 4 pode ser observado 

os painéis de aço fixados na vertical sobre a fundação da edificação. 

 

 Figura 4 -  Painéis estruturais em Light Steel Frame. 

 

  Fonte: Klein e Maronezi (2013). 



 

 

 

21 

3.1.1 Manuseio e Impacto Ambiental 

  

Facilidade de manuseio e montagem sem necessidade de maquinário pesado, 

o transporte é facilitado pois seus componentes são leves inclusive os perfis de aço, 

os mais facilmente encontrados e utilizados são os formados a frio, que são mais 

largamente produzidos pela indústria, seu desempenho tende a ser satisfatório pois 

requer que seja feito um elevado nível de controle de qualidade dos materiais 

utilizados que garantindo eficiência (SOUZA, 2014). 

 Na natureza existe materiais renováveis e não renováveis, porém quase todos 

necessitam de um período para sua recomposição, existe é um ciclo que precisa ser 

respeitado, o ST contribui para isso utilizando menor quantidade de matéria prima 

maior durabilidade (JAVARINI; PINTO, 2015). 

 Produz quantidades muito pequenas de resíduos quase com nenhum 

desperdício, o aço utilizado pode ser reciclado e reutilizado várias vezes sem alteração 

de suas propriedades, reduzida taxa de emissão de gás carbônico, contribuindo muito 

com meio ambiente garantindo sustentabilidade (JAVARINI; PINTO, 2015). 

 

3.2 INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRAULICAS E MANUTENÇÃO 

 

As instalações elétricas e hidráulicas ficam situadas nos espaços vazios entre 

as paredes em que possui uma sequência de construção onde os perfis de aço são 

previamente fabricados já para receberem essas instalações, que passam por 

perfurações nos perfis, tornando fácil o acesso às instalações (SOUZA, 2014). 

As instalações elétricas são bem parecidas com as de edificações 

convencionais, porém existe uma linha já produzida especialmente para ST devido 

possibilitar encaixes perfeitos sem necessidades de adaptações, não impossibilitando 

uso de peças comuns adaptando com uso de madeira e parafusos para imobilização 

(YAMASHIRO, 2011). 

As instalações hidráulicas também são em sua grande maioria bem parecidas 

com as utilizadas na construção convencional, são constituídas de materiais 

populares na área como o policloreto de vinila (PVC), porém o polietileno reticulado 

(PEX) sendo o mais indicado para o ST, por sua característica flexível vem a ser mais 
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vantajoso possibilitando economia com ligações, como curvas e cotovelos 

(YAMASHIRO, 2011).  

A figura 5 mostra os painéis de aço com a vedação, e tubulações hidráulicas e 

elétricas prontas para receber as instalações necessárias. 

 

Figura 5 - Instalações predial antes do fechamento interno. 

 

Fonte: Souza (2014). 

 

Sua manutenção é simples, e de baixo custo pois não necessita de grandes 

intervenções, como por exemplo a necessidade de quebrar ou cortar paredes que 

gera sujeira entulho e muitos transtornos como é o caso que ocorre com a alvenaria 

convencional, a manutenção do ST ocorre de forma mais facilitada a rápida 

identificação de problemas internos invisíveis retirada da placa de revestimento 

interno conserto do problema e fixação novamente geralmente concluído em um dia 

(BASSO; BOMBONATO; FRANCO; PEDROSO, 2014). A figura 6 apresenta a forma 

como é feita as instalações elétricas e hidráulicas no processo de construção 

convencional de alvenaria. 
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         Figura 6 – Instalações elétricas e hidrossanitárias: Alvenaria 

convencional. 

 

  Fonte: Klein e Maronezi (2013). 

 

Edificações em alvenaria convencional geram resíduos na maioria das vezes 

não reaproveitáveis e transtornos a moradores devido a necessidade de quebrar 

paredes, contrapisos e outros, gera ruídos e inúmeros incômodos.   

 

3.3 VANTAGENS DEVIDO CARACTERÍSTICAS 

 

É resistente a ataques biológicos como por exemplo cupins ou outros tipos de 

insetos que possam comprometer sua estrutura, não sofre reações químicas oxidação 

por contato com oxigênio ou corrosão pelo contato com agua, por ser revestido de 

zinco, que protege também contra adversidades climáticas como vento, tempestades 

e etc (BASSO; BOMBONATO; FRANCO; PEDROSO, 2014).  

Em relação ao desempenho do isolamento térmico e acústico considerando as 

características do ambiente ao qual foi projetado, tende a ser satisfatório e vantajoso, 

devido os tipos de materiais utilizados no interior das paredes de vedação que 

desempenham a função de impor limites entre o ambiente de dentro e de fora da 

edificação (SOUZA, 2014). 

Os materiais utilizados no ST se ajustam bem ao clima, de acordo com a região 

em que se encontra, regiões frias o ST demanda menor quantidade de energia para 
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o aquecimento, assim como em regiões quentes mantem a temperatura do ambiente 

por mais tempo proporcionando bem estar ao usuário consequentemente ocorre uma 

economia energética (SOUZA, 2014). 

 

3.4 DESVANTAGENS 

 

Steel Frame possui inúmeras vantagens, porem como todo método construtivo 

tem suas desvantagens, por se tratar de uma construção com características leve, e 

maleável existe a restrição de pavimentos ou andares a serem inseridos na 

construção, não podendo exceder 5 andares, outro problema são os materiais 

utilizados no interior da edificação, como gesso acartonado por exemplo, trata-se de 

um material frágil, que pode ser danificado com mais facilidade que outros materiais 

utilizados em outros tipos de construção, e o problema grave da falta de mão de obra 

especializada, desta forma inovadora e vantajosa de construção (BASSO; 

BOMBONATO; FRANCO; PEDROSO, 2014). 

 

3.4.1 Problemas para introduzir novos métodos construtivos 

 

Nas construções de menor porte no Brasil é onde está a maior demando por 

mão de obra especializada, os equipamentos muitas vezes ainda possuem alto custo 

agregado, ou ainda não estão disponíveis no mercado, a principal forma de introdução 

do ST está sendo através de construtoras do ramo, ou técnicos especializados da 

área da construção que optam por métodos mais industrializados e padronizados que 

produzam menos resíduos, com menor impacto ambiental, buscando otimização do 

setor, consequentemente maior produtividade em menor tempo (SOUZA, 2014). 

O Brasil em 2017, ainda é atrasado em relação a inovações e desenvolvimento 

de novas tecnologias no ramo da construção civil quando comparado a outros países, 

uma de suas maiores barreiras é a dificuldade da inserção de novos métodos por falta 

de informação ou simplesmente a cultura tradicionalista que dificulta ainda mais a 

disseminação desses novos métodos, com pesquisas e informação, o 

desenvolvimento dos materiais, o apelo e a tendência as causas ambientais, por 

construções e materiais mais sustentáveis, está tornando o mercado mais inclinado e 

aberto a novos métodos construtivos (SOUZA, 2014). Métodos construtivos 
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apresentam vantagens e desvantagens o steel frame não é diferente, porém 

apresenta características como velocidade de construção e menor valor agregado, 

que poderiam contribuir ou solucionar problemas de habitação e moradia para 

brasileiros.       
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4 STEEL FRAME EM HABITAÇÕES POPULARES 

 
O ST pode ser utilizado para construção de residências unifamiliares, 

edificações comerciais residenciais ou não, escritórios e até mesmo hotéis, desde que 

respeitada a sua limitação vertical, pode ser utilizado também como construções 

individuais temporários como por exemplo banheiros ou refeitórios de um canteiro de 

obra, reformas em geral inclusão de algum cômodo ou similar (SOUZA, 2014). A figura 

7 apresenta a edificação de uma residência já em faze de cobertura utilizando o 

método do Steel Frame. 

 

Figura 7 – Construção de uma Residência “Light Steel Framing”. 

 

Fonte: YAMASHIRO (2011). 

 

O steel frame possui versatilidade construtiva, o que não restringiria sua 

utilização em apenas residências familiares, mas também em outras diversas 

finalidades, como fabricas, depósitos, armazéns, hospitais e etc. 

 

4.1 PROBLEMA HABITACIONAL BRASILEIRO 

 

O problema de habitação no brasil em 2017 não é um problema recente ele 

vem sendo arrastado a muito tempo, tem indícios de início no período colonial quando 

houve grande número de migração e a abolição da escravatura que também contribuiu 

para o déficit habitacional brasileiro, que foi se agravando, governantes de todas as 
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esferas tentam, porém sem sucesso diminuir os índices desse problema, sendo 

identificado através de pesquisas, que milhões de brasileiros ainda estão 

necessitados de residências, sendo a maior quantidade de brasileiros sem moradia 

concentrada na região sudeste (CAMPOS, 2014). 

Com a chegada do ST no Brasil e sua disseminação, foram criadas diretrizes 

para sua utilização, por exemplo para financiamentos da Caixa Econômica Federal, 

que possui um manual com especificações próprias. Existem também programas 

sociais envolvendo o ST na tentativa da redução do déficit habitacional pelo fato de 

ser um método com uma velocidade de execução menor que os convencionais (HASS 

E MARTINS, 2011). 

  

4.2 QUALIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO 

 
A qualidade da mão-de-obra é fator imprescindível para novas tecnologias 

construtivas determinando o futuro e aceitação das tais, a qualificação da mão-de-

obra se dá principalmente através de cursos e treinamentos. Ainda é um grande 

desafio para o Brasil que tem muito a crescer nesse segmento (GOMES, 2009). 

O treinamento da mão-de-obra é faze importante no processo de introdução de 

novas tecnologias principalmente no setor da construção que exige qualificação para 

que não ocorra imprevistos, atrasos na entrega evitando desperdícios aumentando a 

credibilidade (GOMES, 2009). 

O treinamento também traz benefícios como o crescimento profissional 

ganhando agilidade retornando financeiramente. Através do treinamento e mão-de-

obra especializada as empresas do ramo busca máxima eficiência vinculada a 

viabilidade econômica e qualidade do produto final, como consequência a satisfação 

também do consumidor, cliente ou usuário (GOMES, 2009).  

O treinamento pode se dar através do empregador que qualifica seus 

funcionários ou através de cursos que os profissionais buscam por conta própria 

visando sempre aprimoramento e capacitação (GOMES, 2009). 
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4.3 PLANEJAMENTO E PROJETO 

 

O trabalho da parte de logística para implantação de um projeto não é 

considerado primordial para o sucesso do empreendimento, porém viabiliza e contribui 

em muito para o sucesso, andamento e conclusão como por exemplo o estudo prévio 

relacionado a mão-de-obra especializada ou tempo hábil para aperfeiçoamento da 

própria que é um dos principais desafios no método ST. A análise e levantamento da 

localização, prazos de fornecedores, coleta de dados da região e estudos técnicos do 

local e vizinhança, com objetivo de evitar contratempos e atrasos (GOMES, 2009).  

Na fase de confecção do Projeto são feitas e analisada as coletas de dados a 

respeito do perfil do usuário que utilizara edificação, o programa de necessidades no 

caso de habitações populares são padronizados e de uso mais comum, pelo fato de 

ser construções em massa, apenas com diferenciações das edificações adaptadas 

para deficientes que são obrigatórias por lei. (HASS E MARTINS, 2011). 

Geralmente edificações de residências unifamiliares populares possuem em 

média de 60m² podendo variar. A modulação do projeto habitualmente compreende a 

área da construção destruída entre sala, cozinha, banheiro e quartos, sendo uma 

edificação de pequeno porte, podendo aplicar a germinação que diminui ainda mais o 

valor total final da obra (HASS E MARTINS, 2011). 

 

4.3.1 Levantamento de Custos 

 

Levantamento de custos faz um apanhado geral de todas as etapas do projeto, 

quantificação e especificação de todos os serviços, com valores e custos dos mesmos, 

sendo organizado em uma planilha para prestação de contas e orçamentária com 

custo final total da obra (HASS E MARTINS, 2011) 

Em caso de órgãos públicos ao para fins de financiamento com finalidade social 

existe a concorrência entre empresas, onde cada uma apresenta uma planilha para 

avaliação de valores e para comparação com outros métodos de construção visando 

menores custos (HASS E MARTINS, 2011). 
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4.4 COMPARATIVO ORÇAMENTARIO ENTRE ALVENARIA CONVENCIONAL, 

ALVENARIA ESTRUTURAL E STEEL FRAME 

 

Levantamento orçamentário para fins de comparar três de métodos 

construtivos, usar como parâmetro uma residência com aproximadamente 40,80 

metros quadrados de área construída no caso da alvenaria convencional área útil de 

36,99 metros quadrados devido a espessura das paredes, adaptado para alvenaria 

estrutural com paredes de espessura 20 cm e ST paredes com espessuras de 12 cm. 

(KLEIN E MARONEZI, 2013) 

 O Levantamento orçamentário baseado em valores da tabela SINAP (Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) no ano de 2013 (KLEIN 

E MARONEZI, 2013). A seguir a figura 8 representa em forma de gráfico o 

levantamento orçamentário de três tipos diferentes de métodos construtivos. 

 

  Figura 8 – Orçamento para três sistemas construtivos. 

 

 Fonte: Klein e Maronezi (2013). 

 

O gráfico apresenta dados referentes ao orçamento de todas as etapas 

construtivas da fundação, estrutura portante, revestimento, pintura e cobertura 

totalizadas nos gastos finais de cada método, alvenaria convencional, alvenaria 

estrutural e ST. O ST apresenta  valor final R$ 2.026,05 menor comparado com 
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alvenaria convencional e R$ 1.920,84 menos que alvenaria estrutural, uma diferença 

significativa quando considerado uma grande quantidade de residências em casos de 

conjuntos habitacionais (KLEIN E MARONEZI, 2013). A figura 9 pode ser observado 

em gráfico as relações de preços entre três métodos construtivos. 

  

 Figura 9 – Orçamento por quantidades de residências. 

 

  Fonte: Klein e Maronezi (2013). 

  

No gráfico acima é possível observar a diferença nos custos entre o ST, 

alvenaria convencional e alvenaria estrutural levando em consideração em relação ao 

número de residências edificadas, em uma proporção em que de acordo com o gráfico 

o ST possui maior viabilidade que a alvenaria estrutural, ficando a alvenaria 

convencional mais custosa entre as demais (KLEIN E MARONEZI, 2013). O gráfico 

anterior teria por finalidade possibilitar uma visão ampla e mais simplificada de um 

levantamento orçamentário relacionando três tipos de métodos construtivos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Steel Frame é uma técnica construtiva conhecida também como construção 

a seco, é um método industrializado caracterizado pela flexibilidade e leveza de sua 

estrutura autoportante, construído maioritariamente sobre fundações do tipo radier, 

devido ser um tipo de fundação capaz de suportar grandes esforços e distribuir 

uniformemente as cargas em sua superfície. O ST é composto por painéis 

autoportantes fixados na fundação através de ancoragem e fixação de parafusos, as 

paredes montadas com placas de madeira chamadas OSB, provenientes de 

reflorestamento, de considerável resistência mecânica e flexibilidade, a vedação 

popularmente mais utilizada de lã de rocha que desempenha papel de excelente 

isolante térmico e acústico possibilitando conforto para os habitantes da edificação. 

O ST possui facilidade de manuseio devido a leveza de sua estrutura, 

praticidade de montagem, sem necessidade de maquinas pesadas ou condições 

especiais para o transporte, o aço mais utilizado é o formado a frio que é amplamente 

produzido. Possui maior durabilidade e vida útil, pode ser reciclado e reutilizado sem 

prejuízo a suas características físicas, produz baixas quantidades quase nulas de 

resíduos ou percas no processo de construção, tornando o método mais sustentável 

e ecologicamente correto. A manutenção facilitada pois não necessita de grandes 

intervenções, paredes pode facilmente ser removidas e instaladas novamente sem 

precisar quebrar, o que gera ruído e sujeira, reformas que pode ser feita com 

modificação e deslocamento de paredes, como inclusão de novos anexos.   

Portanto foi apresentado no decorrer do trabalho todo o processo de construção 

de uma residência utilizando o método construtivo ST, informou todas as 

características sendo elas boas ou ruins, e o Steel Frame apresentou mais 

características vantajosas, e necessárias para solucionar problemas habitacionais. O 

Brasil em 2017 possui déficit habitacional que persiste, sendo a região nordeste a mais 

atingida, a criação e adoção de novas diretrizes em processos construtivos, processos 

mais vantajosos financeiramente e com tempo de execução menor, estão sendo 

implantados na tentativa de controle e extinção do déficit habitacional. Sendo já 

disponibilizado a possibilidade financiamentos habitacionais para o método de 

construção ST. Relacionou com outros métodos construtivos e apresentou a 
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importância e a possibilidade de ser mais utilizado na construção de residências 

populares com o intuito social, atendendo aos objetivos pré-estabelecidos.  

Possíveis temas para trabalhos futuros: relacionado a construção de moradias 

populares, como a utilização de outros métodos construtivos, como por exemplo a 

edificação utilizando contêiner, método construtivo wood frame, edificação com 

materiais reciclados entre outros na construção de residências populares. 
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