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RESUMO

O presente trabalho faz uma análise do potencial  construtivo do steel frame no Brasil,     na produção de  
habitações de baixo custo.  O crescimento deste mercado se deve aos investimentos realizados no País 
nos  últimos  dez  anos,  na  implantação  e  desenvolvimento  do  parque  industrial,  nas  formas  de 
financiamento  da tecnologia  aplicada à habitação pela  Caixa Econômica Federal,  e  em divulgação e  
treinamento de profissionais. Outros aspectos de grande relevância são a leveza da construção e a rapidez 
construtiva. A qualidade final da construção pode ser muito superior às construções convencionais em 
concreto e em alvenaria, por ter grande parte de seu processo construtivo industrializado.  As perspectivas  
de crescimento deste mercado estão associadas à produção da habitação social de qualidade, entretanto 
para que o mercado  assuma uma tendência nesta orientação, é importante a adequação do sistema as  
caracteristicas locais  e a  cultura do povo brasileiro e que se efetuem mais investimentos na indústria de  
componentes e painéis com consequente minimização de custos.  
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ABSTRACT 

This paper analyzes the constructive potential of the steel frame in Brazil, in the production of habitations 
of low cost.  The growth of this market if must to the investments carried through in the Country in last  
the ten years, in the implantation and development of the industrial park, in the forms of financing of the 
technology applied  to  the  habitation  for  the  Federal  government  saving  bank,  and  in  spreading  and  
training of professionals. Other aspects of great relevance are the slightness of the construction and the  
constructive  rapidity.  The  final  quality  of  the  construction  can  very be  superior  to  the  conventional 
constructions in concrete and masonry,  for having great part of its industrialized constructive process.  
The perspectives of growth of this market  are associates to the production of the social habitation of  
quality, however so that the market assumes a trend in this orientation, are important the adequacy of the  
system the local characteristics and the culture of the Brazilian people and that more investments in the 
industry  of  components  and  panels  with  consequent  cost  minimization.

Key-words: Steel frame, housing, construction, quality, pre-fabrication.
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1. INTRODUÇÃO

A Caixa  Econômica  Federal   em um estudo  realizado  sobre  a  falta  de  moradia  no  Brasil, 
indicava que a  “Demanda Habitacional”  em 2009  era  de “9.297.214 de domicílios” já a 
previsão  do  plano nacional  de  habitação  PLANAB estima  para  2023,   a  necessidade  de  28 
milhões  de  unidades  habitacionais,  sendo  que  em  torno  de  80  % desta  demanda  é  para  a 
habitação social. (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2012) (SNH-MINISTÉRIO DA CIDADE, 
2010) 
As  problemáticas  ligadas  a  produção  de  habitação  no  Brasil  começaram  a  partir  do 
desenvolvimento industrial das cidades   com o aumento da  oferta dos empregos nos grandes 
centros urbanos, agravando-se entre 70 e 80  em função das crises econômicas  instalada no país 
e em função da falta de politicas publicas voltada para a habitação social.  O alto custo do solo  
urbano,   levaram as  populações  de  baixa  renda  a  buscar  soluções  precárias,  com moradias 
produzidas  sem  projeto  e  por  autoconstrução,   em  loteamentos  irregulares,  em  areas  de 
preservação ambiental, em areas de risco, nas periferias dos grandes centros urbanos.  O sistema 
Financeiro Habitacional - SFH  criado em 1964 produziu entre (1976-1982) 400 mil unidades 
habitacionais/ano  entretanto  somente  33  % destas  eram voltadas  para  a  população  de  baixa 
renda.(SANTOS, 1999)  
Em 2001 a aprovação do Estatuto da Cidade estabelece uma dimensão urbana da probemática 
social, “normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em 
prol  do  bem coletivo,  da  segurança  e  do  bem-estar  dos  cidadãos,  bem como  do  equilíbrio 
ambiental”, permitindo a criação de instrumentos para minimizar o déficit habitacional.     Em 
2009,   os  empreendimentos  voltados  para  população de baixa  renda,  passam a  contar   com 
subsidios do governo federal,   com o  programa  de financiamento  “Programa Minha Casa, 
Minha Vida” - PMCMV.   
Em 2011 o  governo Estadual cria o programa  “Agência Casa Paulista” onde os agentes de 
habitação social passam a ser a CDHU e o ESTADO,  com “objetivo de ampliar a oferta de 
moradia   e  a  captação  de  recursos  para  o  setor”.   O fundo Paulista  cria  instrumentos  para 
fomentar:   as  parcerias  publico/privada,  além do  incentivo  para  tecnologias  sustentáveis,  as 
novas tecnologias de  produção de uma habitação com qualidade Segundo  Miguel Silva Sastre, 
do Sinduscon-SP, o “fundo Paulista é  fundamental para atrair a iniciativa privada ao setor da 
construção de habitação para a baixa renda” (SEHSP, 2008). 
A incorporação  do  conceito  de  desempenho  na  produção  da  habitação  social  no  Brasil  vem sendo 
discutida por parte dos arquitetos, engenheiros, e pesquisadores devido ao reconhecimento da relevância  
das decisões de projeto e dos impactos produzidos por um edifício construído com baixa qualidade na 
vida dos usuários.  No Brasil,  os  estudos referentes  ao desempenho se  iniciaram em 2000,  buscando 
estabelecer padrões de qualidades dos conjuntos habitacionais até 5 pavimentos. Padrões que estabelecem 
uma construção sustentável, mais durável e confortável, economizem energia, entre fatores de segurança 
e estabilidade.  As pesquisas iniciais sobre o desempenho foram representadas por diversas entidades 
renomadas, entre eles o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo) e o LABEEE 

(Laboratório de Eficiência Energética em Edificações - UFSC). Foi criado o comitê CE-02:136:01 para 
discutir os parâmetros do projeto de norma  PNBR 02:136.01-004 com versões sem 2002, 2004, 2006, 
2007, resultando na publicação,  em 2008 e 2010 do texto da  NBR15575 “Desempenho de Edifícios 
Habitacionais  de  até  cinco  pavimentos” (BORGES;  SABBATINI  2008).   A  norma  foi  publicada 
novamente em 2012 e entrou em vigor em abril de 2012. 

2. METODOLOGIA 

• Revisão da literatura em livros, teses e internet. 
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• Estudo de caso com visita em campo ao conjunto habitacional Colina das Pedras 
• Entrevista com Bernardo Sondermann diretor da empresa “STEEL FRAME DO BRASIL 

Ltda”
• Analise da viabilidade do Steel Frame na produção da habitação social

3. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

3.1. Construção a Seco e Industrialização 

A sustentabilidade  dos sistemas industrializados em aço está associada ao conceitos construções 
a seco,  pois traz em si a definição de uma obra produzida com menor número de  resíduos 
possíveis  deixados  pela  obra,  assim  como  o menor  número  de  tarefas executadas no  local 
da  edificação. Walter Gropius  foi um dos principais mentores da construção  industrializada, 
em  1930  nos  Estudos  Unidos,  propõe  um  sistema  de  produção industrial para construção de 
casas.   Gropius acreditava que a produção em série de casas pré-fabricadas tem uma série de 
vantagens sobre processos convencionais em concreto e alvenaria, pois ocorre  

...dentro  de  fábricas  especializadas,  em  partes  separadas  e  passíveis  de  
serem produzidas em série para que possibilite apenas serem montadas em loco. 
Esse  tipo  de  construção  pré-fabricada  e   industrializada,  além  de  poder 
contribuir com o barateamento das  edificações,  traz  também  como  vantagem 
uma maior  independência  dos  problemas que  podem  ocorrer  por  ocasião 
da  execução,  em  comparação  com  o  processo  convencionais  em  concreto,  
que  dependem  da  secagem  dos  elementos  da  construção, das argamassas, 
etc., para o andamento da obra. Também deve ser  levado em conta o  ganho de  
qualidade em relação à precisão de medidas e encaixes, que dispensam ajustes 
no local, reduzindo o tempo de montagem no canteiro. (GROPIUS, 2004) 

A partir de 1980 com o surgimento das novas tecnologias arquitetos e engenheiros   resgatam os 
conceitos  aplicados  por Gropius de construção modular, buscando através da racionalização 
otimizar os custos e melhorar a produção. No Brasil grande parte da produção das construções 
ainda são  produzidas de forma artesanal.  

3.2.  O steel Frame 

O  steel  frame  é  uma  técnica  que  aplica  conceitos  de  construção  industrializada,  onde  a 
construção trabalha espacialmente com paredes portantes, como em uma gaiola de passarinho, 
diferente do sistemas utilizados no Brasil compostos de vigas e pilares, em concreto armado e 
com vedações em alvenaria. 
Os  processos  construtivos  leves  chamados  “Light  Steel  Framing”  são  uma  adaptação  dos 
sistemas Americanos em madeira “wood frame” para o aço. O “wood frame” apresenta dois 
sistemas:  O  “Baloon”  e  o  “Platform”,  como  pode  ser  observado  na  figura  1.  No  sistema 
plataforma  as  paredes  são  formadas  por  quadros  estruturais,  com  montantes  de  pequena 
dimensão,  espaçados a cada 40 cm a 60 cm,  com altura  de um pavimento, sendo independentes 
em cada pavimento,  permitindo maior facilidade na pré-fabricação e na montagem em obra.   O 
sistema Balão é  mais  antigo  e  apresentava  a desvantagem  de ter,   peças  da altura final  da 
edificação, enquanto no sistema plataforma as peças tem a altura de um pavimento, facilitando a 
execução da estrutura  assim como dos painéis  de  vedação.   A estrutura   em steel  frame é 
composta da paredes portante,  da estrutura de piso que forma uma plataforma, das travamentos e 
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e contraventamentos e da estrutura do telhado. A figura 1 mostra uma imagem simplificada dos 
dois sistemas.

Figura 1: a) Sistema balloon. b) sistema Plataforma.
Fonte: adaptado de KRAMBECK, 2006.

                               a                                                b

No steel frame a estrutura se remete ao sistema plataforma e é realizada com perfis formados a 
frio, ou dobrados a frio, produzidos a partir de chapas finas com espessura de 0.8 mm a 1,25mm 
(NBR6355, 2003). Devido à galvanização o perfil pode ser cortado ou furado sem perder sua 
proteção contra corrosão.  Em geral os montantes são perfis em U enrijecido e as guias de base, 
superior e travamento em U com alturas mais usuais de 90; 140; 20; 25; 30 mm e largura 40 mm; 
38 mm.  A principal diferença em relação a estruturas metálicas convencionais é que os perfis 
dobrados a frio podem ser produzidos em pequenas fábricas a partir das chapas planas. A figura 
2  representa a ossatura de um dos seis edificios que abrigam a casa dos estudantes da “Old 
Dominion University” no estado da Virginia nos Estados Unidos. No processo construtivo dos 
edifícios  pode  ser   observado  que  toda  a  estrutura  do  frame  foi   executada,  inclusive  o 
travamento do telhado, e depois foi  aplicado as vedacões exernas com auxilio de andaimes.  Os 
estudos de viabilidade realizados demonstraram que a construção com steel frame  apresentou 
um custo  30% menor que as construções onde a vedação eram em bloco de concreto, além de 
ser realizada em um prazo muito curto,  evitando que as obras interferissem as atividades da 
Universidade. (TSN, 2012)

Figura2. Sistema Plataforma.
Fonte: TSN - The steel Network .
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O steel  frame utiliza  diversos tipos  de painéis,  os externos  como os  painéis  OSB (Oriented 
Standard  Board), ou placas cimenticias, etc. Os internos painéis Wall, painéis de gesso,  etc. 
painéis leves  que se ajustem  ao conceito imposto pela concepção  estrutural de uma  construção 
leve. Quando na vedacão externa se  aplica  os painéis derivados de  madeira reflorestada, sobre 
o mesmo  é colocado mantas protetora  que permite uma grande durabilidade da construção. 
Sobre a manta,  a construção recebe um revestimento final como o siding vinilico ou laminas 
horizontais  de madeira.  Os painéis  internos de fechamento em  gesso permitem um  grande 
conforto térmicos e a  proteção  contra fogo da estrutura.  O  conforto térmico é garantido  pela 
dupla vedação  e um  isolante  térmico,  como  por exemplo  lã de rocha, lã de vidro,etc.  O 
conceito do edificio é diretamente associada ao conceito de construção modular,  até mesmo as 
medidas dos painéis são multiplos de 60 cm com medidas de 1.20 x 2.40 e 1.20 x 3.0 metros. 

4. ESTUDO DE CASO 

Um  empreendimento de grande relevância para o desenvolvimento do processo do steel frame 
no Brasil,   é o conjunto habitacional  “Colina das Pedras” construido em 2006,  na cidade de 
Brangaça Paulista, pela empresa STEEL FRAME DO BRASIL Ltda. O projeto é composto de 
26 torres com 2 apartamentos por andar, com área privativa de 54,57m2. Os apartamentos tem 
sala de estar,  dois dormitórios, cozinha, banheiro, área de serviço. Os edificios são servidos por 
escada  sem  elevador.  O  condomínio  conta  com  uma  estrutura  de  apoio  com  quadra  poli-
esportiva,  piscina,  3  churrasqueiras  e  uma  vaga  de  garagem   para  cada  apartamento.  Os 
apartamentos  são comercializados pela  empresa   Conspar   Empreendimentos  e  Participações 
Ltda. 

Figura 3: conjunto habitacional Colina das Pedras finalizado.
Fonte:empresa Steel frame do Brasil Ltda .

Segundo Bernardo Sondermann diretor comercial da empresa “STEEL FRAME DO BRASIL 
Ltda”,  a técnica  tem um grande potencial  construtivo para ser empregado em edifícios  de 4 
pavimentos,  na  STEEL  FRAME  DO  BRASIL  Ltda o  projeto  estrutural  é  cuidadosamente 
analisado e seu sistema construtivo é compatibilizado em todas as etapas.    As imagens da figura 
4 mostram a sequencia construtiva. A sequencia construtiva da estrutura foi  fundação em radier, 
fixação das paredes  portante,  travamento das paredes, colocação da plataforma de piso  sobre 
estrutura  da  parede.  Nos  edifícios  “Colina  das  pedras”  foi  aplicada  uma  técnica  construtiva 
diferenciada  em  relação  à  técnica  realizada  nos  edifícios  Americanos  da  figura  2,  pois  o 
revestimento externo foi fixado a estrutura em uma linha de montagem e no canteiro foram 
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utilizadas gruas para transporte da estrutura das paredes e da plataforma de piso. A figura 4 
mostra  a estrutura da parede com vedação externa sendo transportada e mostra  a fixação da 
parede pelos funcionários.   O radier foi reforçado na posição das paredes por “vigas armadas e o 
piso  estrutural  armado  com  tela  soldada”.  (METALICA,  2006) A  figura  4  mostra  os 
revestimentos das paredes externas que são constituídos de painéis OSB e mostra que antes da 
colocação  das  esquadrias  foram cuidadosamente  fixadas  as  mantas  impermeabilizantes  para 
proteção dos cantos das janelas e depois todas as envoltórias dos edifícios receberam mantas 
impermeabilizantes para proteger o OSB. O revestimento final são réguas horizontais em “siding 
vinílico” branco. As estruturas das tesouras são em perfil dobrado a frio e a cobertura do telhado 
são telhas cerâmicas. 

Figura 4: fases da construção do conjunto habitacional Colina das Pedras 
Fonte: Steel frame do Brasil Ltda.
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A figura 5 mostra  a composição  da parede,  a  estrutura em steel  frame,  a   lã  de vidro para 
promover  uma  maior  capacidade  térmica  e  acústica,  os  fechamentos  internos  em gesso,  as 
impermeabilização das  áreas molhadas, as pinturas internas e o revestimento de piso. 

Figura 5: composição da parede e revestimento interno conjunto habitacional Colina das Pedras
Fonte: Steel frame do Brasil Ltda.

Sondermann afirma que enquanto são realizadas as fundações, a estrutura é preparada em fabrica 
com precisão.  Nos edifícios “Colinas das Pedras”, a construção ficou pronta em 90 dias, desde a 
fundação até os revestimentos finais.

5. DISCUSSÕES 

O steel frame tem desde 2002  uma linha de crédito  da Caixa Econômica Federal,  assim como 
um guia chamado  “Sistema construtivo  utilizando perfis  estruturais  formados  a  frio  de aço 
revestidos (steel framing ) requisitos e condições mínimas para financiamento pela caixa”.   A 
técnica construtiva do Steel Frame no Brasil já tem uma base tecnologica,  pois apresenta perfis 
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normatizados,  processos de calculo normatizados e apresenta produtos produzidos no mercado 
Brasileiro como o painel OSB, mantas protetoras, etc. Segundo o engenheiro Gilberto Valverde 
Carneiro a viabilidade do steel frame ainda “perde competitividade”  pois ainda  é  considerado 
pela Caixa  Econômica Federal como inovador,  e o tempo de financiamento é de “20 anos com 
financiamento de  80%” do imóvel,   em contrapartida os sistemas convencionais  chegam a 
tempo  de  financiamento  de  30  anos  com  financiamento  de   100%.(TECHNE,  2011)  Os 
empresários associados ao processo aguardam uma resolução da Caixa Econômica Federal para 
os  próximos meses que deverá  igualar o tempo e o valor do financiamento aos dos  sistemas 
convencionais. 
O Ministério da Cidade,  observando o potencial do Steel Frame na produção da habitação em 
grande  quantidade,  criou   através  do  programa  Brasileiro  de  produtividade  do  Habitat  as 
Diretrizes Sinat para atender as novas exigências da norma de desempenho NBR 15575 (2012). 
A   diretrizes  SINAT  (2010)  N.  3  é   especifica  para  o  sistema  Steel  Frame,   “Sistemas 
construtivos estruturados em perfis leves de aço conformados a frio com fechamentos em 
chapas  delgadas  -  Sistemas  leves  tipo  Light  Steel  framing”,  a  diretriz  visa  auxiliar as 
empresas construtoras e a comunidade a viabilizar o processo construtivo com qualidade, 
portanto  discute  parametros  de  desempenho  e  os  critérios  exigidos,  em  edificios  de  5 
pavimentos  em  steel  frame.  Um  estudo  realizado  por  Penna(2006)  para  a  produção  da 
habitação de interesse social, com o sistema steel Frame,  analisou o custo para implantação de 
uma casa  de 38 m2 financiada pelo programa PMCMV. Penna chegou a um valor  de  598 
reais/m2  para  unidades  unifamilhar  e  avaliou  a  redução  do  custo  em função  do  número  de 
habitacionais  germinadas,  verificando   que  com  10  unidades  o  custo  diminuiria  para   510 
reais/m2. Na construção de unidades habitacionais individuais, Pena (2006) identificou que os 
custos da construção convencional em alvenaria ainda são   9 % inferior ao custo do steel frame. 
O principal ponto a favor da técnica é o tempo de execução  dos edificios que é muito menor do 
que as construções convencionais, e com padrão de  qualidade obtido através da industrialização 
associado ao menor desperdicios no canteiro de obra, e  o potencial de minimização dos custos 
em função do número de unidades.

6. CONCLUSÃO 

As exigências da nova norma de desempenho quanto a qualidade da habitação terá um impacto 
na forma de produção das habitações no Brasil,  pois os processos construtivos voltados para 
edificios habitacionais até 5 pavimentos, deverão dar garantias de durabilidade da edificação, do 
conforto térmico, da segurança  entre outros fatores.  Nas questões qualitativas o sistema steel 
frame,   por ser industrializado já tem  um controle de qualidade mais rigoroso.  
Este  sistema  é   próprio  para  a  pré-fabricação  uma  vez  que  exige  um  maior  número  de 
componentes,   ajustados através de um projeto específico, mas apresenta uma  grande eficiência 
estrutural,   facilidade de montagem e  economia  através da repetição de componentes aplicados 
ao  projeto, associado ao conceito de uma construção leve.
A  viabilidade  destes  projetos  estão  exatamente  na  associação  da  leveza  versus  rapidez  de 
montagem,  redução  de  disperdicios,  redução  do  uso  de  produtos  derivados  do  cimento   e 
consequentemente a redução do impacto ambiental,  além de uma  qualidade construtiva final 
garantida por um processo industrializado.  O sistema apresenta potencial para a construção de 
edifícios habitacionais de até 5 pavimentos e nestes casos,  seu custo se torna competitivo.  Com 
uma maior densidade habitacional pode-se viabilizar áreas menores em locais de centralidades, 
onde  existam  equipamentos  públicos  e  transporte  e/ou  possibilitar  áreas  de  convívio  social 
retornando em qualidade de vida para os moradores, como o exemplo do edifício Colina das 
Pedras na cidade de  Bragança.  
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