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RESUMO: Vive-se uma época que a sustentabilidade, economia (baixo custo) e qualidade são focos e
objetivos em todos os setores produtivos. O presente trabalho busca demonstrar que é possível
alcançar estes três objetivos na construção civil.
Neste mercado há diversos métodos de construção: alvenaria de vedação, convencional ou estrutural,
paredes de concreto, entre outros. Este artigo apresentará o método de Steel Frame e demonstrará sua
eficiência, sustentabilidade e rapidez como uma solução tanto para o presente como para o futuro da
construção civil.
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DRY CONSTRUCTION USING THE STEEL FRAME
ABSTRACT: We are living in a time when sustainability, economy (low cost) and quality are the
focus and objective in all productive sectors. The present work seeks to demonstrate that these three
objectives can be achieved in civil construction.
In this market there are several construction methods: sealing masonry, conventional or structural,
concrete walls, among others. This article will present the Steel Frame method and demonstrate its
efficiency, sustainability and speed as a solution for both the present and the future of civil
construction.
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INTRODUÇÃO
Considerada como um recurso natural e renovável a água vem sendo tratada de forma indevida pelo
mundo, cada vez mais sua escassez vem provocando diversos problemas. As circunstâncias atuais
desse déficit vêm afetando diversos setores comerciais, agrícolas, industriais, de serviços e
consequentemente o cotidiano da população em geral. A construção civil é igualmente e fortemente
afetada pela falta deste recurso.
No ano de 2017 o Brasil experimentou um racionamento de água, período onde era cortado o
fornecimento durante um determinado tempo. Esta escassez gerou, inclusive, debates acerca da
paralisação do setor de construção. Sem dúvidas a medida adotada diminuiu o ritmo de venda de
imóveis nas regiões mais afetadas. Aliás, este fator colaborou para a valorização do imóvel quando
este tem um tamanho maior de caixa d'água e poços artesianos no terreno. Muitos dos novos
empreendimentos estão sendo construídos com um sistema de captação de água da chuva para reuso,
gerando efeitos positivos no preço. Imóveis com sistema de reuso, tendem a ter maior valorização em
relação aos que não possuem. Empresas de vendas de matérias para construção já tiveram seus
faturamentos afetados negativamente pelas dificuldades na venda de cimento por exemplo, insumo
que necessita de adição a água. Deve-se buscar novas opções para a fomentação da construção civil.
Este artigo apresenta uma alternativa para mitigarmos os problemas relativos à escassez hídrica. Serão
apresentadas alternativas de obra seca pelo sistema construtivo de Steel Frame, mostrando suas
vantagens e desvantagens em comparação ao método de construção convencional.

MATERIAL E MÉTODOS
A construção civil brasileira iniciou o uso do Steel Frame no ano de 1998, com seus primeiros projetos
focados em edificações de médio e alto padrão. Atualmente vem sendo utilizado para construção de
conjuntos habitacionais e construções residenciais em grande escala. Se for realizado uma comparação
com os métodos convencionais, serão encontrados alguns benefícios que justificam seu uso.
Sustentabilidade: o método Steel Frame permite o uso de materiais recicláveis, quanto ao uso de água
é mínimo, pois, este recurso é usado apenas na fundação, que corresponde a 1% (um porcento) da obra
(Guimarães, 2019). Os outros materiais que serão utilizados na construção vêm prontos de fábrica,
chegando ao canteiro apenas para serem montados, logo o uso da água é primordialmente na etapa
fundação (Noronha, 2019).
Baixa geração de resíduos: os painéis, treliças e tesouras utilizados no Steel Frame, como dito
anteriormente, vêm prontos de fábrica. Isto permite economia (baixo custo), o planejamento de obra
permite o uso do que é somente necessário, baixando o índice de desperdício para 1% (um porcento),
enquanto o sistema tradicional de construção gera desperdício de até 30% (trinta porcento).
Economia de custos: não há desperdício de material, sendo ele 100% reciclável, os custos são menores
que o sistema convencional, e leva metade do tempo para ser construído. Apresentando assim menos
custo no longo prazo, mesmo o custo da mão de obra sendo superior. (Guimarães, 2019).
Tabela1: Orçamento dos materiais e mão de obra dos sistemas LSF x Convencional (Alves,
2014)

Construção mais rápida: a medida que o material chega ao canteiro pronto para ser instalado, o tempo
de construção pode ser reduzido em até 70% (setenta porcento), isso é justificado, inclusive, pelo fato
de não ser necessário esperar a secagem dos materiais tradicionais. O ganho de tempo gera economia e
maior rentabilidade (Fagiani, 2019).
Segurança: os materiais pré fabricados estão em acordo com as normas e padrões de segurança,
empregada alta tecnologia em sua fabricação. O aço é um material que não propaga fogo e possui alta
resistência ao mesmo (Noronha, 2019).
Leve e resistente: uso de materiais leves, sólidos, resistentes, com longa vida útil.
Conforto térmico: esta estrutura apresenta melhor qualidade de isolamento térmico, que permite
redução no consumo de energia já que demanda menor uso de climatização durante e pós construção.
Figura 1. Obra residencial de Steel Frame.

Falando sobre suas desvantagens, tem-se poucos pontos a serem evidenciados:
A primeira é o limite de andares, pelo fato de o aço ser um material muito leve, tecnicamente
recomenda-se edificações de até 5 (cinco) pavimentos (Campos, 2014).
É um material pouco conhecido, consequentemente, há menos pesquisas e fontes de informação sobre
o sistema de obra a seco (Campos, 2014).
Carece de mão de obra competente e treinada para que o projeto seja executado com maior precisão e
detalhamento.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Por ser uma técnica pouco difundida no Brasil pode parecer novidade, mas não é. Chegou aqui nos
anos 90, é uma técnica conhecida e utilizada há muitas décadas em vários lugares do mundo. O
registro da primeira construção seca é datado em 1830, na cidade de Chicago, e foi utilizado Wood
Frame. Tornando-se até hoje o sistema residencial mais comum nos Estados Unidos (Bertolini 2013).
Diferente da forma tradicional da construção em alvenaria, não são utilizados tijolos e armações
convencionais e principalmente reduz o uso de água na obra, pois, não é necessário o uso de concreto
e cimento, o que já permite um canteiro de obras mais limpo.
É uma modalidade de construção que contém vários subsistemas, como fundações normalmente do
tipo radier, isolamentos térmicos e acústicos, perfis estruturais em madeira e aço, painéis de madeira
ou gesso acartonado (Silva, 2017).
Pode-se concluir, em face dos argumentos apresentados e da comparação feita entre Steel Frame e
alvenaria convencional que o primeiro se apresenta como mais vantajoso apesar da limitação do
número de pavimentos e do custo elevado da mão de obra.
Tabela 2: Comparativo: Steel Frame e Sistema Convencional de construção (Simplicio, 2018)

.
CONCLUSÃO
O Steel Frame ainda é uma tecnologia recente no Brasil, tem muito a ser explorado e difundido,
permitindo uma revolução racional na construção civil, pois, traz mais sustentabilidade, eficiência,
rapidez e economia em vários pontos da obra. Há uma demanda
por obras que respeitem as

qualidades acima citadas, a obra a seco executada através da técnica Steel Frame atende esta
necessidade, neste sentido traz mais benefícios, sendo seus impactos ambientais pouco significativos e
mais limpo que o método tradicional, já que o aço é 100% reciclável, podendo ser reutilizado várias
vezes.
O sistema de obra a seco abre portas para a expansão de casas populares, por ser um meio
industrializado e racionalizado, atendendo alta produtividade, sendo sustentável, com mínimo
desperdício de recurso e tempo, equipando a população que vive neste déficit habitacional do país.
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