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Resumo 

Diante do déficit habitacional no Brasil o governo federal tem buscado investir em 

programas de moradias com o intuito de amenizar essa problematização brasileira. 

Porém, o sistema convencional em alvenaria empregado para a construção dessas 

casas é considerado de baixa produtividade e com alta índice de falhas no processo. 

Sabendo disso, o setor da construção civil tem buscado novos métodos construtivos 

e práticas para gerar economia e agilidade na execução. O método daestrutura em 

aço leve vem se destacando no mercado, por se mostrar rápido e eficiente, podendo 

ser uma alternativa, uma vez que esse sistema é racionalizado e industrializado. A 

pesquisa consiste em um comparativo orçamentário entre os dois sistemas a fim de 

avaliar qual é mais viável na construção de casas populares. Para isso foi escolhido 

uma planta tipo padrão popular executada na cidade de Lorena- SP. 

 

Palavras-chave: Habitação popular, design social, gestão de projeto, projeto de 
produto 
 
 

Abstract 

 

In view of the housing deficit in Brazil, the federal government has looked for investing 

in housing programs in order to soften this Brazilian problem. However, the 

conventional masonry system used for the construction of the houses is responsible 

for the low productivity and with a high number of failures in the process. Knowing this, 

the construction industry has searched new constructive and practical methods to 

generate economy and agility in the execution. The Light Steel Framing method has 

been highlighted in the market as a fast and eficiente method and can be an alternative, 

once it is a rationalized and industrialized system. The research consists of a 

budgetary comparison between the two systems in order to determine which is more 

viable. Thereunto, it was chosen a standard popular plan executed in the city of Lorena 

- SP. 

 

Key-words: Popular housing, social design, project management. 
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1. Introdução 

 A habitação social surgiu no Brasil, na década de 1950, como resultado da 

grande demanda de habitações em decorrência de migrações acentuadas do meio 

rural para as cidades em função da industrialização. Essa troca se deu pela procura 

de novas oportunidades de trabalho e sobrevivência na cidade. A partir disso, nota-se 

as diversas cenas de desigualdades sociais urbanas e também de moradias.  

O crescimento acentuado se manteve nas décadas seguintes, [...]. Por sua 

vez, a população brasileira cresceu de 52 milhões em 1950 para 119 milhões 

em 1980 (um aumento de 128% em 30 anos). Esses números refletem a 

magnitude do problema gerado com a falta de habitações, provocando a 

proliferação de cortiços e de precárias habitações autoconstruídas, 

normalmente nas periferias urbanas, que viriam a constituir as favelas. (REIS 

E LAY, 2010) 

 Segundo Rubin e Bolfe (2014), a qualidade de vida da população é afetada 

com o rápido crescimento urbano que gera sobrecarga na infraestrutura e 

equipamentos, comprometendo o bom funcionamento da cidade como um todo, e 

completam que o problema habitacional e as moradias inadequadas da população de 

baixa renda também são resultados da aceleração urbana. Desta forma, é necessário 

investir nas cidades, procurando amenizar essas adversidades, em especial o déficit 

da moradia popular.  

 A essa consideração, acrescentam Visintainer, Cardoso e Vaghetti (2012) que 

há uma preocupação quanto ao déficit habitacional no Brasil que, segundo dados do 

Ministério das Cidades (2008), a estimativa é de 5,546 milhões de domicílios. Com 

isso, é perceptível o aumento de programas com o intuito de atender à população 

carente, assim o governo federal cria projetos de habitações de baixo custo e 

acessíveis a essas comunidades.  

  Entretanto, verifica-se uma deficiência em relação aos projetos destinados a 

esse fim. Hoje, o modo empregado para a construção das casas populares é alvo de 

muitas críticas, em decorrência de produzir uma grande quantidade de resíduo que, 
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muitas vezes, não recebem destino e tratamentos adequados, além disso, os 

materiais são apontados como poluidores de alto impacto ambiental.  

 Diante disso, a indústria da construção civil tem buscado sistemas mais 

eficientes com o objetivo de aumentar a produtividade, diminuir o desperdício e 

atender a uma demanda crescente, como aponta Freitas e Crasto (2006). No Brasil, 

ainda é muito utilizado o sistema de construção artesanal caracterizada pela baixa 

produtividade e o mercado tem procurado modificar essa situação, preferindo o uso 

de novas tecnologias que permitem a industrialização e a racionalização dos 

processos.  

 Portanto, este trabalho almeja agregar aos projetos de habitações populares 

um sistema construtivo mais eficaz, utilizando a técnica Steel Frame que traz como 

principal material o aço galvanizado, produto reutilizado. Esta técnica é conhecida por 

ser um sistema racional e industrializado, possibilitando uma obra a seco com grande 

rapidez de construção, aumentando a produtividade e diminuindo os desperdícios.   

 

1.1 Objetivo  

 O objetivo desse trabalho foi propor um modo alternativo para a construções 

das habitações populares brasileiras, substituindo a forma tradicional pelo sistema 

Light Steel Framing. O objetivo foi sugerir um sistema mais eficiente, que tenha seu 

processo racionalizado minimizando os desperdícios de materiais e erros na 

execução, além da agilidade na montagem que possibilita a construção em larga 

escala atendendo a grande demanda.  

 Para ver a viabilidade da substituição, o trabalho propôs analisar e comparar 

os dois sistemas construtivos por meio de uma planta padrão construída na cidade de 

Lorena – SP pela construtora Total Engenharia, a residência é um sobrado de 63,48 

m² que atende as famílias de 0 a 3 salários mínimos, sendo que 90% delas trabalham 

informalmente e apenas 10% possuem vínculo empregatício.  

1.2 Contribuição do Trabalho  

 
 Nonato (2013) critica a execução da obra convencional brasileira, afirmando 

que os profissionais da construção civil compreendem a importância da boa 
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construção, porém afirma que nem sempre a prática é levada com a devida seriedade 

e que os aspectos de melhorias e os estudos dos processos de produção ficam em 

segundo plano.  

 Diante dessa situação, é possível dimensionar as falhas nas obras dos 

programas habitacionais brasileiros, justamente pela complexidade do processo 

construtivo e pela quantidade de edificações construídas ao mesmo tempo. 

Desencadeando sérias falhas muitas vezes irreversíveis. Por isso, a proposta de 

substituir o modo atual de construção pelo sistema Steel Frame.  

 O Steel Frame é um sistema industrializado que certifica a qualidade dos 

materiais, do processo e da execução in loco. Destaca-se do outro sistema construtivo 

por garantir planejamento pleno da obra, contando com profissionais especializados 

e mão de obra qualificada para a montagem do conjunto. 

 A estrutura Steel Frame permite precisão na sua produção, minimizando 

desperdícios e dando a liberdade de projetar com exatidão, comprando e produzindo 

unicamente o que será utilizado, evitando os indesejáveis entulhos e facilitando a 

construção no canteiro de obra. O método e o material ajudaria que o processo fosse 

agilizado, economizando recursos e melhorando o gerenciamento da obra e 

garantindo a qualidade da construção. 

2. O contexto e a realidade investigada 
  

De acordo com Cecchetto et al. (2014), o processo de industrialização mudou o 

cenário do campo e da cidade, dado que no campo estava localizada a maior parcela 

de pessoas, que ao procurar por novas oportunidades de trabalho e melhoria de vida 

abandonaram suas casas rurais e, sem planejamento, mudaram para as cidades, 

assim inicia os quadros de desigualdades sociais urbanas e principalmente a falta de 

moradias. 

Ceccheto et al. (2014) acrescentam que, até o final do séc. XIX e inicio do séc. XX, 

os operários e famílias, incentivados pelos proprietários das indústrias, residiam em 

moradias coletivas próximas às fábricas e que neste período o governo não promovia 

iniciativas para abrigar a população de baixa renda.  
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No Brasil, a precariedade das habitações proletárias só começou a ser 

detectada como um problema social, no final do séc. XIX. A vida nas cidades 

não acompanhava as exigências de uma crescente demanda populacional, 

vinda do campo, que não tendo acesso a outras alternativas, foi habitar os 

“cortiços”, explorados pelo capital privado, onde era submetida a precárias 

condições de higiene e a constrangimento moral. (CECCHETO et al.,2014 

apud COSTA et al., 2007.) 

 

Foi a partir da Era Vargas (1930-1945) que o estado começou a promover casas 

populares individualizadas por unidade familiar, incentivando a aquisição da casa 

própria com custos mais baixos. Somente nos anos 1990 que a expansão dos 

financiamentos e programas habitacionais promovidos pelo governo ganharam 

impulso significativo. 

 A habitação popular, também conhecida como habitação de interesse social, 

está associada a toda moradia de baixo custo que é promovida para atender à 

população carente, com poder aquisitivo reduzido. Porém, afirmam Ceccheto et al. 

(2014): "[...] cabe ressaltar que por baixo custo não se aplica pouca qualidade 

construtiva." 

Diante dessa afirmação que o projeto desenvolve suas expectativas, buscando a 

melhoria do processo executivo das casas populares, entregando aos moradores 

edificações eficientes que atentam suas reais necessidades, livrando-os das 

adversidades pós-obra, e para atender a crescente demanda com qualidade de 

material e produção, o trabalho propõe a substituição do modo construtivo 

convencional pela estrutura Steel Framing.  

A estrutura é constituída por perfis formados a frio de aço galvanizado que são 

utilizados para a composição de painéis estruturais e não estruturais, vigas 

secundárias, vigas de piso, tesouras de telhado e demais componentes. Os painéis 

também têm a função de distribuir uniformemente as cargas e encaminhá-las até o 

solo. (Figura 1). O fechamento desses painéis pode ser feito por vários materiais, mas 

normalmente utilizam placas cimentícias ou placas OSB (Oriented Strand Board), 

externamente, e chapas de gesso acartonado, internamente.  
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Figura 1: Construção em Steel Frame com revestimento externo com placa de OSB 
(Oriented Strand Board) 

Fonte: http://www.temsustentavel.com.br/steel-frame-para-pequenas-obras-construcoes-

economicas-sustentaveis-e-flexiveis/  

3. Diagnóstico da situação-problema e/ou oportunidade  

 Segundo Silva (2015), o mercado da construção civil não dá a devida 

importância ao planejamento e controle dos projetos a executar, causando atrasos e 

falhas no escopo, comprometendo todo o processo: qualidade, custos e prazos, além 

dos prejuízos. Desta forma, aponta as principais falhas em um projeto de construção 

civil. 

 O primeiro item citado por ela é a mão de obra qualificada, onde descreve a 

carência de pessoal capacitado para exercer a função e acrescenta que 

predominantemente os operários que ocupam esse cargo são analfabetos, sem 

http://www.temsustentavel.com.br/steel-frame-para-pequenas-obras-construcoes-economicas-sustentaveis-e-flexiveis/
http://www.temsustentavel.com.br/steel-frame-para-pequenas-obras-construcoes-economicas-sustentaveis-e-flexiveis/
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nenhum tipo de qualificação técnica e afirma que o setor construtivo colhe os maus 

frutos durante anos sem investimentos na formação desses profissionais.  

 A segunda falha apresentada por Silva (2015) é a falta de projeto executivo ou 

incompatibilização de projeto, descreve que a qualidade dos projetos executivos estão 

cada vez menores, causando inúmeros problemas que poderiam ser evitados com um 

bom projeto e adiciona que algumas vezes, devido a atrasos ou correções, a 

construtora dá início às atividades de obra sem o indispensável documento, colocando 

em risco todo o escopo inicial.   

 Os problemas não param por aí, existem também falhas em relação à 

incompatibilização entre os projetos envolvendo desenhos arquitetônicos, estruturais 

e complementares, mesmo sendo considerado erro grave, é uma prática comum nos 

escritórios. Muitas vezes, os erros só são percebidos no momento da execução, 

trazendo transtornos e atrasos no planejamento da obra.  

 Outra falha exposta são os materiais sem qualidade, para obter uma obra de 

qualidade, deve considerar as propriedades e durabilidade dos materiais empregados, 

por isso é necessário que o responsável técnico pela edificação tenha consciência da 

importância de conhecer o produto adquirido e saber como ele deve ser aplicado, 

garantindo de fato sua eficiência. A utilização do produto de forma errônea ou de má 

qualidade pode causar danos como vazamentos, infiltrações e contaminação do solo, 

sendo preciso refazer o serviço. 

 Itens significativos para o bom andamento da obra é o planejamento e controle 

das entregas de materiais e ferramentas. É indispensável a verificação de remessas, 

contagem de estoque, acompanhamento das condições de segurança e cumprimento 

das datas de entrega para não faltar nenhum material necessário para a execução do 

serviço e não paralisar a obra por falta de materiais ou ferramentas. 

 O último item colocado pela autora como umas das principais falhas é o atraso 

das tarefas e retrabalho. É de extrema importância uma boa comunicação entre toda 

a equipe, mas principalmente entre gestores e empreiteiros, caso não haja a devida 

comunicação, as informações serão divergentes e resultarão em erros, muitas vezes 

alterando o projeto já definido ou sendo preciso refazer o trabalho.  
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 Com o atraso nas tarefas e o retrabalho, o cronograma inicial tende a se 

estender, quando isso ocorre é necessário reunir os responsáveis técnicos e 

profissionais envolvidos para diagnosticar a origem do problema, evitando mais tempo 

perdido, aumento de custo e desperdícios de materiais. Silva (2015) acrescenta: "[...] 

Quando a obra atrasa, os custos fixos do canteiro extrapolam o gasto previsto. O 

resultado é a redução da margem de lucro do negócio." 

 O retrabalho no processo construtivo, muitas vezes, é gerado pela falta de 

planejamento ou pela falta de alinhamento entre as equipes em várias etapas do 

projeto, assim gera repetição de procedimentos. Na construção civil, o bom 

planejamento e a boa comunicação são itens fundamentais e indispensáveis para um 

resultado de excelência e, muitas vezes, ainda há divergências, sendo um item que 

requer bastante atenção.  

 Diante de todas essas falhas citadas, é possível dimensionar o quanto 

complexo é a construção artesanal, hoje o sistema utilizado para a execução das 

habitações populares no Brasil.  

 O sistema proposto quer agilizar a execução in loco, evitando os erros de 

interpretação de projeto, diminuindo a quase zero os desperdícios e resíduos, 

certificando da qualidade da execução, facilitando o trabalho entre os profissionais e, 

principalmente, eliminando os atrasos de entrega de mercadorias e produtos.  

 O Steel frame é uma alternativa para amenizar essas falhas mencionadas 

acima, por ser um conjunto industrializado e racionalizar o processo, as falhas são 

muito menores. A mão de obra é qualificada, sendo necessários treinamentos e 

conduta para executar as edificações, os projetos executivos e compatibilização entre 

os projetos arquitetônicos, estruturais e complementares devem estar alinhados para 

que assim possam ir para a fase de produção e não há preocupação quanto aos 

materiais de baixa qualidade, os produtos usados na estrutura Steel Frame são 

certificados com selo ISO.  

 Prevendo pelo aprimoramento da construção das habitações populares, pela 

qualidade de vida dos usuários e pelo atendimento rápido às famílias desabrigadas 

ou que habitam em áreas irregulares, é sugerida a implementação do sistema Steel 
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Frame como forma de agregar positivamente junto aos programas que financiam a 

construção das casas para essa população carente.  

4. O Sistema Light Steel Framing 

 

 Apesar de ser considerada uma nova tecnologia no Brasil, o Light Steel 

Framing teve origem, no início do século XIX, a partir de outro sistema construtivo 

denominado Wood Framing, desenvolvido pelos colonizadores americanos a fim de 

atender ao crescimento populacional causado pela inciativa dos EUA de expansão de 

território (Figura 2). 

 

Figura 2: Edificação construída no Sistema em Estrutura de Madeira 

Fonte:http://atosarquitetura.com.br/noticias/dicas-para-quem-vai-construir-sua-casa-construcao-em-

wood-frame/  

 

 De acordo com Freitas e Crasto (2006), era preciso empregar métodos mais 

rápidos e produtivos na construção de habitações, utilizando os materiais disponíveis 

na região, no caso a madeira. A partir daí o sistema Wood Framing torna a tipologia 

mais comum nos Estados Unidos, apenas em 1933, quase um século mais tarde, um 

protótipo de uma residência é lançado na Feira Mundial de Chicago com a estrutura 

em aço substituindo a madeira. (Figura 3) 

http://atosarquitetura.com.br/noticias/dicas-para-quem-vai-construir-sua-casa-construcao-em-wood-frame/
http://atosarquitetura.com.br/noticias/dicas-para-quem-vai-construir-sua-casa-construcao-em-wood-frame/
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Figura 3: Protótipo da residência em Light Steel Framing na Exposição Mundial de 
Chicago em 1933 

Fonte: Manual Steel Framing: Arquitetura 2006 

 

 A expressão Light Steel Framing (LSF) é um termo em inglês utilizada para 

designar edificações cuja estrutura é constituída por perfis, formados a frio, de aço 

galvanizado que são utilizados para a composição de painéis estruturais e não 

estruturais, vigas secundárias, vigas de piso, tesouras de telhado e demais 

componentes (FREITAS; CRASTO, 2006).  

 A palavra Light caracteriza uma construção leve. Segundo Vivan (2011), a 

construção não requer grandes solicitações, mesmo nos edifícios em altura, pois o 

material utilizado na estrutura é de baixa espessura, portanto todos os perfis metálicos 

usados possuem baixo peso. De acordo com o autor, o termo Light também define a 

flexibilidade do sistema, pois permite diversos acabamentos internos e externos da 

edificação.  

 Seguindo a interpretação da expressão, a palavra Steel significa “aço” e 

Framing deriva de Frame = estrutura, esqueleto, disposição, construção (Dicionário 

Michaelis, 1987). Freitas e Crasto (2006) definem a expressão sendo um processo 

composto de um esqueleto estrutural em aço formado por diversos outros elementos 

ligados entre si, onde juntos formam um único conjunto que dá a forma e resistência 

à edificação, ou seja, o sistema LSF não se resume apenas a sua estrutura em aço, 

mas também por vários outros componentes e subsistemas. Esses subsistemas são, 
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além do estrutural, de fundação, de isolamento termo acústico, de fechamento interno 

e externo, e instalações elétricas e hidráulicas (ConsulSteel, 2002). 

 O processo de fabricação de perfis formados a frio sofre evolução após a 

Segunda Guerra, substituindo os montantes de madeira sendo mais vantajoso devido 

à maior resistência e eficiência estrutural do aço. (Figura 4)   

 

Figura 4: Perfis estruturais: de madeira e aço galvanizado 

Fonte: Manual Steel Framing: Arquitetura 2006 

 

 Para compreender melhor o Sistema Steel Frame, pode utilizar-se como 

exemplo o “Drywall”, que é muito utilizado em vedações internas no Brasil, apesar de 

não ter função estrutural, utiliza perfis galvanizados para compor um esqueleto em 

que são fixadas as placas para fechamento, sendo semelhante ao LSF (Light Steel 

Framing), porém como já mencionado o LSF é um sistema mais completo e complexo 

capaz de integrar todos os componentes necessários de uma construção de uma 

edificação, principalmente a parte estrutural da mesma. Através de uma ilustração 

esquemática é apresentado a estrutura e os subsistemas de uma casa em Light Steel 

Framing.(Figura 5) 
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Figura 5: Desenho esquemático de uma residência em Light Steel Framing 

Fonte: Manual Steel Framing: Arquitetura 2006 

 

4.1 Vantagens no uso do Sistema Light Steel Framing 
  
 Para verificar a viabilidade da implantação do sistema Steel Frame nas casas 

populares brasileiras, serão destacados os principais benefícios e vantagens da 

estrutura. Lembrando que os produtos que constituem o sistema são padronizados de 

tecnologia avançada, produzidos industrialmente, onde a matéria prima utilizada, os 

processo de fabricação, suas características técnicas e acabamentos passam por 

rigorosos controles de qualidade. (FREITAS; CRASTO 2006) 

 O aço galvanizado é a matéria prima responsável pela fabricação dos perfis 

que dão forma e resistência à edificação. É comprovado que esse material é de alta 

resistência mecânica e à corrosão e possui um controle de qualidade tanto na 

produção da matéria-prima quanto de seus produtos, logo, permite precisão 

dimensional e melhor desempenho estrutural. É um produto reutilizavel que pode ser 
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usado diversas vezes sem perder suas propriedades, e é um material incombustível 

evitando acidentes nos conjuntos habitacionais.  

 A estrutura é de grande durabilidade e longevidade, proporcionada pelo 

processo de galvanização das chapas de fabricação dos perfis. O sistema é de fácil 

montagem, manuseio e transporte devido à leveza dos elementos. É uma construção 

a seco, o que minora o uso de recursos naturais e o desperdício, sendo muito mais 

rápida, uma vez que o canteiro de obra se transforma em local apenas de montagem.  

 Os serviços de instalações elétrica e hidráulica serão agilizados, já que os 

perfis são perfurados previamente na indústria e os painéis de gesso acartonado 

possibilitam o recorte da parede, causando menos sujeira e transtorno, sem os 

famosos quebra-quebra. 

 Outro benefício bastante relevante nessa construção é o melhor desempenho 

termo acústico, que pode ser alcançado através da combinação de materiais de 

fechamento e isolamento. Para finalizar, é imprescindível citarmos a flexibilidade no 

projeto arquitetônico e o quanto completo é esse trabalho, garantindo controle total de 

planejamento e execução das residências.  

4.2 Montagem do sistema 

 
 A lógica da construção em Steel Frame é diferente em relação a alvenaria, o 

resultado visual entre os dois sistemas construtivo é semelhante, porém como já 

mencionado no artigo a estrutura em aço é superior em precisão e qualidade. 

4.2.1 Parede externa  

 A parede externa é composta da estrutura de aço galvanizado que recebe um 

tratamento anticorrosivo garantindo uma vida útil prolongada. Nas regiões litorâneas 

é recomendado que a galvanização seja mais espessa, evitando problemas futuros.  

 Para o fechamento da parede externa é utilizado o Painel de Tiras de Madeira 

Orientadas (Figura 6), um painel constituído de tiras prensadas de madeira 

reflorestada, o que aumenta sua resistência mecânica em relação a uma chapa de 

madeira comum. Essa placa pode ser usada como fechamento da face interna e 

externa dos painéis, para forros, pisos e como substrato para cobertura do telhado. 

Entretanto, devido as suas características, não deve estar exposta a intempéries, 
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sendo preciso de impermeabilizantes em áreas externas. São vendidas nas 

dimensões de 1,22m x 2,44m e nas espessuras de 9,12, 15 e 18mm. 

 

Figura 6: Placa OSB (Painel de Tiras de Madeira Orientadas) 

Fonte: http://www.somapil.com/pt/placas  

 

 A membrana é o terceiro material para utilizado no fechamento da parede, ela 

é responsável em barrar o vapor, assim impede a entrada de umidade mas permite a 

transpiração da construção, evitando os problemas com mofo e infiltração. A partir da 

membrana, é instalado a placa cimentícia, uma chapa composta por massa de 

cimento reforçada com fibra de vidro, tendo como resultado planicidade e estabilidade 

dimensional, isso significa uma parede nivelada com menos deformação com a 

variação de temperatura.  

 As chapas especificas para o fechamento em LSF são comercializadas nas 

dimensões 1,20m e comprimento que variam de 2.00m, 2.40m, e 3.00m. As 

espessuras também variam de 6, 8, 10mm de acordo com a função e aplicação da 

placa.  

 As autores FREITAS e CRASTO (2006) descrevem as principais 

características dessa placa: 

 Alta resistência a impactos, por isso a utilização em fechamentos externos; 

 É resistente a umidade, podendo ser exposta as intempéries; 

 São incombustíveis; 
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 Podem ser curvadas depois de saturadas, possibilitando curvaturas no sentido 

do comprimento com até 3.00m de raio; 

 Baixo peso, até 18kg/m², facilitando o transporte e manuseio; 

 Compatível com a maioria dos acabamentos ou revestimentos: pintura acrílica, 

cerâmica, pedras naturais, pastilhas...; 

 São cortadas facilmente; 

 Rapidez de execução: sistema de montagem semelhante ao do gesso 

acartonado. 

 

 

Figura 7: Imagem ilustrativa da Placa Cimentícia 

 Fonte: http://www.sulmodulos.com.br/produtos/placa-cimenticia-2/  

 

 As placas cimenticias (Figura 7) recebem um acabamento chamado base coat, 

uma massa que é aplicada em toda a extensão da parede, responsável por sua 

impermeabilização e seu aspecto monolítico. Para finalizar a parede externa, depois 

da base coat a parede é tratada de forma convencional, podendo receber pintura, 

textura ou qualquer outro tipo de revestimento, sendo incapaz de identificar 

visualmente se a casa foi feita de alvenaria ou steel frame.  

 

 

http://www.sulmodulos.com.br/produtos/placa-cimenticia-2/
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Figura 8: Ilustração da Parede externa em Steel Frame e revestimentos 
complementares 

Fonte: http://www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=1450  

 

4.2.2 Parede Interna 

 A parede interna é semelhante a externa, o fechamento interno mais usual são 

as placas de gesso acartonado, o mesmo usado na estrutura drywall, tendo como 

dimensão geral 1.20m de largura e comprimentos que variam de 1.80 m a 3.60m, 

sendo as espessuras de 9.5, 12.5 e 15mm. Para a vedação das emendas no encontro 

das chapas é aplicado fita microperfurada com massa niveladora, garantindo uma 

parede plana e sem fissuras a longo prazo, esse processo é chamado de tratamento 

de juntas, assim que finalizada essa etapa a parede pode receber pintura, textura ou 

qualquer outro tipo de revestimento.  

http://www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=1450
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Figura 9: Ilustração da Parede interna em Steel Frame e revestimentos 
complementares 

Fonte: http://www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=1450  

 

 Características das Placas de Gesso acartonado: 

 As chapas de gesso acartonado são vedações leves, varia de 6,5 kg/m² a 14 

kg/m², pois não possuem função estrutural; 

 As placas são fabricadas industrialmente, tendo composição de gesso, água e 

aditivos, revestidas em ambos os lados com lâminas de cartão; 

  Esse sistema permite derivações e composições de acordo com as 

necessidades de resistência a umidade e fogo, isolamento acústico ou fixação 

em grandes vãos 

 No Brasil possuem 3 tipos de placa: A placa Standard (ST) para paredes em 

áreas secas; A placa Resistente a Umidade (RU), placa verde, para paredes 

destinadas sujeitas a receber umidade, por tempo limitado e a Placa Resistente 

ao Fogo (RF), placa rosa, para paredes com exigências especiais de 

resistência ao fogo.  

http://www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=1450
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Figura 10: Placa de gesso acartonado: RU, ST e RF 

Fonte: http://iluminagesso.com.br/drywall-o-que-e-e-como-escolher/  

 

 Entre as faces das paredes podem ser usados a lã de vidro (Figura 11) ou lã 

de PET (Figura 12) como isolantes. De acordo com o Portal Metálica isso garante o 

alto desempenho termoacústico, gerando 3 benefícios a construção: 

 A capacidade de manter a temperatura estável,  

 Economia de energia com a boa climatização; 

 Diminui a transmissão de sons entre o meio externo com o interno e vice-versa 

 

 

Figura 11: Instalação da Lã de vidro em uma obra Steel Frame 

Fonte: http://mirandacontainer.com.br/2016/07/19/la-de-vidro-para-container/ 

http://iluminagesso.com.br/drywall-o-que-e-e-como-escolher/
http://mirandacontainer.com.br/2016/07/19/la-de-vidro-para-container/
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Figura 12: Instalação da Lã de PET- Estrutura em Steel Frame 

Fonte: http://www.madelgroup.com.br/ficha-produto/isolamentos-termicos-e-acusticos/la-de-

pet/la-de-pet-50mm/192 

 

4.2.3 Laje 

 A construção da laje segue o mesmo princípio das paredes: uma estrutura 

metálica leve, revestida com placas de OSB, que recebe um contrapiso armado e o 

respectivo acabamento. A lã de vidro na laje também cumpre papel extremamente 

importante, impedido que barulhos gerados no andar superior causem desconforto no 

andar inferior (PORTAL METÁLICA). 

http://www.madelgroup.com.br/ficha-produto/isolamentos-termicos-e-acusticos/la-de-pet/la-de-pet-50mm/192
http://www.madelgroup.com.br/ficha-produto/isolamentos-termicos-e-acusticos/la-de-pet/la-de-pet-50mm/192
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Figura 13: Ilustração da laje em Steel Frame 

Fonte: http://www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=1450  

 

 As principais vantagens do uso da laje em steel frame seriam a menor carga 

por peso, a ausência do uso da água na obra e maior velocidade de execução 

principalmente se consideramos o tempo de cura de uma laje executada da forma 

convencional. 

 

4.2.4 Cobertura  

 Há diferentes tipos de cobertura, a escolha cabe a diversos fatores como 

tamanho do vão a cobrir, carregamentos, opções estéticas, econômicas, etc. As 

soluções mais comuns em LSF são as coberturas planas e cobertura inclinadas: as 

planas possuem uma pequena inclinação para o caimento da água, para vãos maiores 

sem apoios intermediários, é possível o uso de treliças planas (Figura 14), já a 

cobertura inclinada (Figura 15) é semelhante a de um telhado convencional, porém a 

armação de madeira é substituída por perfis galvanizados.  

 Vale ressaltar que a estrutura da cobertura tem grandes vantagens, sendo as 

principais a leveza, a resistência estrutural e a resistência a cupins e outros insetos, 

além de vencer grandes vãos com facilidade (PORTAL METÁLICA). 

http://www.metalica.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=1450
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Figura 14: Treliça plana em Steel Frame 

Fonte: http://www.futureng.pt/coberturas  

 

 

Figura 15:Telhado inclinado em Steel Frame 

Fonte: http://www.futureng.pt/coberturas  

 

 

http://www.futureng.pt/coberturas
http://www.futureng.pt/coberturas


 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

31 
 

4.2.5 Instalações Elétricas e Hidráulica  

 De acordo com o Portal Metálico não há diferença nos materiais e no sistema 

utilizado nas instalações elétricas em uma construção convencional e no Steel Frame. 

Utilizam-se os mesmos quadros de distribuição, mangueiras condutoras, caixas de 

passagem e cabos condutores (Figura 16). 

 Nas instalações hidráulicas água fria ou quente também segue o mesmo 

princípio da construção tradicional apresentando o mesmo desempenho e memas 

considerações de projeto, comumente é utilizado nas tubulações de água fria ou 

quente, o PVC (Policloreto de Vinila), o CPVC (Policloreto de Vinila Cloratado), o PEX 

(Polietileno Reticulado), o cobre, o PPR (Polipropilenocopolímetro Random), entre 

outros (Figura 17). 

 Porém, há uma vantagem enorme no sistema Steel Frame: não é necessário 

quebrar a parede para passar as instalações. Tudo é feito antes do fechamento de 

drywall, economizando tempo, material e mão de obra (PORTAL METÁLICA). 

 

 

Figura 16: Instalação elétrica em uma edificação construída em Steel Frame 

 Fonte: https://projetos.habitissimo.com.br/projeto/instalacoes-e-montagens-em-drywall  

https://projetos.habitissimo.com.br/projeto/instalacoes-e-montagens-em-drywall
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Figura 17: Instalação hidráulica em uma edificação construída em Steel Frame 

 Fonte: https://projetos.habitissimo.com.br/projeto/instalacoes-e-montagens-em-drywall  

 

4.2.6 Edificações em Steel Frame 

 

 
 

Figura 18: Residência em Steel Frame em fase de acabamento 

Fonte: https://casaeconstrucao.org/materiais/steel-frame/ 

https://projetos.habitissimo.com.br/projeto/instalacoes-e-montagens-em-drywall
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Figura 19: Residência em Belo Horizonte construída em Steel Frame 

Fonte: Avaliação Pós – Ocupação de Edificações Estruturadas em Aço, Focando Edificações em 

Light Steel Framing 

 

  

Figura 20: (a) Fachada Frontal Escola Builders (b) sala de aula da Escola Builders 

Fonte: http://builders.com.br/ 
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Figura 21: Hotel construído em Estrutura de Aço 

Fonte: http://www.apecsteel.com/hotel-projects.html 

5. Plano de Desenvolvimento do Projeto  

 
 Para o desenvolvimento da dissertação, será utilizada a metodologia do Design 

Thinking, uma ferramenta composta de métodos e processos capaz de abordar 

problemas, analisar informações e criar propostas de soluções. De acordo com 

Burnette, o “Design thinking é um processo de pensamento crítico e criativo que 

permite organizar informações e ideias, tomar decisões, aprimorar situações e adquirir 

conhecimento”. 

“É uma metodologia que aplica ferramentas do design para solucionar 
problemas complexos. Propõe o equilíbrio entre o raciocínio associativo, que 
alavanca a inovação, e o pensamento analítico, que reduz os riscos. 
Posiciona as pessoas no centro do processo, do início ao fim, 
compreendendo a fundo suas necessidades. Requer uma liderança ímpar, 
com habilidade para criar soluções a partir da troca de ideias entre perfis 
totalmente distintos.” (ABELHEIRA & MELO, 2015 – p.14) 

 

 
 O “Design Thinking: Inovação em Negócios”, a primeira etapa do processo é a 

Imersão que tem como objetivo a aproximação do contexto do projeto, sendo 

subdividida em duas: a Imersão Preliminar e a Imersão em Profundidade. A primeira 

refere-se ao entendimento inicial do problema, já a segunda é a identificação das 

necessidades e oportunidades que conduzirão a geração de soluções na fase 

posterior do projeto, a de Ideação. Fazem parte da Imersão Preliminar, o 

Reenquadramento, a Pesquisa Exploratória e a Pesquisa Desk. 
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Figura 22: Esquema da Técnica de Imersão 

Fonte: Livro “Design Thinking: Inovação em Negócios” 

 

 Ainda, de acordo com o livro, há uma intermediação entre a fase de Imersão e 

Ideação, a Análise e síntese, nessa etapa os insights são organizados de maneira a 

obter-se padrões e a criar desafios que auxiliem na compreensão do problema.  

 A segunda fase do Design Thinking é a Ideação que tem como finalidade gerar 

ideias inovadoras, logo são utilizadas ferramentas da fase intermediadora para 

estimular  a criatividade e gerar soluções que sejam relavantes para o contexto do 

trabalho. Segundo Viana et al., ideias ousadas são bem-vindas, os autores 

argumentam que “novas ideias ou diferentes ângulos de uma mesma ideia podem 

gerar soluções inovadoras. Por isso, é positivo contribuir com as perspectivas 

ousadas, sem deixar o senso critico inviabilizar o debate e o desenvolvimento da 

ideia”. 

 A terceira etapa é a prototipação, que tem como propósito a validação das 

ideias geradas, mesmo sendo apresentada como uma das últimas fases do processo 

do Design Thinking, o protótipo pode acontecer durante todo o estudo de caso, 

paralelamente às fases de Imersão e a Ideação. 

 O protótipo é a tangibilidade de uma ideia, a passagem do abstrato para o físico 

de forma a representar a realidade – mesmo que simplificada – e propiciar validações. 

(VIANA et al; 2012; pag 123). 
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Figura 23: A importância do protótipo no processo do Design Thinking 

Fonte: Livro “Design Thinking: Inovação em Negócios” 

 

 5.1 – Imersão  

 

5.1.1 Diagnóstico 

 
 Durante a pesquisa foi possível constatar em jornais reclamações de 

moradores beneficiados por programas habitacionais populares. Entre as reportagens 

foi encontrado uma publicação de 2013 pelo jornal G1 (Figura 24), relatando a 

insatisfação dos moradores lorenenses com as casas adquiridas em apenas um ano.  

 De acordo com o jornal  tiveram ocorrências de pelo menos 40 residências do 

mesmo condomínio que reclamavam de infiltrações nas paredes e nos banheiros dos 

imóveis. “Sem reboco a umidade atingiu, principalmente, os banheiros. Os pisos, que 

eram brancos, ficaram escuros devido a infiltração.” (Jornal G1, 2013) 

 Tendo mais, na reportagem mostra que os defeitos são visíveis, as casas são 

tortas sendo acentuado o desnivel nas paredes e as lajotas são aparentes pois não 

receberam o reboco, segundo os moradores foi aplicado somente textura. 

"Você vê os defeitos, as casas são tortas, dá até para ver os desenhos da lajota. 

Então, uma chuva forte que der, a umidade fica na parede e a gente está perdido", 

afirma Vilma Teles, uma das moradoras.  
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Figura 24: Manchete do Jornal Online G1 publicado em 2013 divulgando a 
insatisfação dos moradores lorenenses com as casas populares adquiridas 

Fonte: http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2013/06/moradores-de-lorena-

reclamam-de-problemas-em-casas-populares.html 

 

 É possivel afirmar que essas ocorrências abrangem todo o Brasil, isso acontece 

pois o sistema de construção em alvenaria é um processo complexo exigindo mais 

prudência. Encontra-se diferentes reclamações de vários lugares do país, na cidade 

de São Roque, Espirito Santo, a queixa é da demora da entrega das casas. 

 De acordo com a reportagem, também feita pelo jornal G1 (2014), a estrutura 

das residências já estava pronta, faltava apenas o esgotamento sanitário. 

 Porém, com a demora da entrega, os locais eram alvos de vandalos e as 

famílias enfrentavam dificuldades sem as casas, isso porque a obra levou 5 anos para 

ser finalizada.  

 

Figura 25:  Manchete do Jornal Online G1 publicado em 2014 divulgando a demora 
na entrega das casas no Espirito Santo. 

Fonte: http://g1.globo.com/espirito-santo/vc-no-g1-es/noticia/2014/05/internauta-reclama-de-

demora-na-entrega-de-casas-em-sao-roque-es.html 

 

http://g1.globo.com/espirito-santo/vc-no-g1-es/noticia/2014/05/internauta-reclama-de-demora-na-entrega-de-casas-em-sao-roque-es.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/vc-no-g1-es/noticia/2014/05/internauta-reclama-de-demora-na-entrega-de-casas-em-sao-roque-es.html
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 Esses acontecimentos também são recentes, uma publicação do G1 (Figura 

26), maio de 2018, denuncia o péssimo acabamento dos 176 imóveis entregues 

dentro do Programa Minha Casa, Minha vida. Os problemas vão desde acabamento 

irregular nas paredes, águas vazando da janela do banheiro, batente de portas e 

janelas trincadas e até vaso sanitário colado à parede.  

 Um dos moradores reclama da fiação elétrica entregue pela construtura, 

alegando que só um ponto de luz funciona e o registro de água não fecha. “Eu fiquei 

espantado, era para ser uma coisa decente”, afirma ele.   

 

Figura 26: Manchete do Jornal Online G1 publicado em 2018 mostra as reclamações 
dos moradores de Holambra 

Fonte:https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/proprietarios-de-casas-populares-

entregues-em-holambra-reclamam-de-obras-inacabadas.ghtml 

 

5.1.2  -  Condominio Brisas do Campo 

 

 5.1.2.1 -  Localização 

 
 Para validação do projeto foi selecionado o conjunto habitacional Brisas do 

Campo localizado no bairro do Aterrado na cidade de Lorena, São Paulo.  

 De acordo com as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o município de Lorena possui uma extensão territorial de 414,160 km² com 

86.764 habitantes. 

 A cidade é localizada entre os principais centros comerciais do país, São Paulo, 

Rio de Janeiro e Belo Horizonte, uma posição privilegiada para seu desenvolvimento. 

Ela também se destaca por estar proxima de quatro dos nove principais portos do 

país: Santos, Sepetiba, Rio de Janeiro e São Sebastião. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/proprietarios-de-casas-populares-entregues-em-holambra-reclamam-de-obras-inacabadas.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/proprietarios-de-casas-populares-entregues-em-holambra-reclamam-de-obras-inacabadas.ghtml
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 Na educação é evidenciada por contar com quatro instituições de ensino 

superior de excelência: Centro Universitário Teresa D’Ávila - UNIFATEA, Centro 

Universitário Salesiano – UNISAL,  Uninter, a Escola de Engenharia de Lorena – EEL 

e a Universidade de São Paulo – USP, com isso a cidade recebe estudantes de todas 

as partes do Brasil, movimentando a economia da cidade. 

 Para justificar a construção do condomínio Brisas do Campo a Secretaria de 

Planejamento Urbano em 2009, realizou uma pesquisa identificando 271 moradias em 

área de risco na cidade de Lorena e ainda segundo o Plano Diretor de 2010 do 

município existia cinco loteamentos clandestinos, sendo eles: Novo Horizonte, Vila 

Ipê, Bairro da Cruz, Vila Passos e Parque Rodovias.  

 O terreno escolhido para a construção das casas está situado a Rua 

Remanescente do Sítio Mangueseco – Bairro Aterrado a 3,72 km do centro da cidade, 

próximo aos bairros Comerciários I e Comerciários II, Cecap Alta e Industrial. (Figura 

27) 

 

Figura 27: Localização do Condomínio Brisas do Campo em relação a cidade de 
Lorena - SP 

Fonte: autora 
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 5.1.2.2 - Infraestrutura  

 
 De acordo com a prefeitura de Lorena, a localidade conta com pleno 

atendimento quanto a situação de saneamento, dispondo dos serviços de 

fornecimento de energia eletrica, água, esgotamento sanitário e coleta de lixo 

domiciliar. As ruas de acesso ao condonínio são pavimentadas parcialmente. 

 Ainda segundo o levantamento da prefeitura a área de intervenção tinha 

condições efetiva de habitabilidade, disponibilizando equipamentos comunitários que 

pudesse atender a população local, evitando que os usuários ficassem privados dos 

atendimentos necessarios ao seu bem estar. 

 Desta forma, identificou no “Projeto de Trabalho Técnico Social” os seguintes 

equipamentos comunitários: Escola, Entidades Assistenciais, PSF – Programa de 

Saúde de Familia, Quadra Esportiva, além da rede de serviços existentes, como 

comércio e transporte público, e ainda, diversidade de locais de expressão e 

manifestação religiosa.  

 Com tudo, em uma entrevista com a Assistente Social da prefeitura (2018), ela 

relata a dificuldade dos moradores para encontrar vagas nas escolas e creches para 

seus filhos, pois a solicitação de vagas é maior do que a disponivel. Há também o 

transtorno e dificuldade de locomoção dessas pessoas devido a distância do 

condominio em relação a cidade, principalmente do centro.  

 A assistente social ainda acrescenta que existem moradores contemplados que 

voltam para seus antigos lares, muitas vezes em áreas de risco, para ter acesso mais 

rápido aos serviços publico, escolas e emprego. Desta forma, acabam alugando e/ou 

vendendo a casa popular, ato irregular, de forma a se beneficiar. 

 

 5.1.2.3 - Programa de Habitação Popular Infraestrutura  

 
  O programa Minha casa, Minha vida estabeleceu 3 critérios de elegibilidade e 

seleção das famílias beneficiadas, sendo: moradores em áreas de risco; mulheres 

chefes de família e renda de 0 a 3 salários mínimos. A prefeitura de Lorena 

estabeleceu também 2 critérios, sendo: famílias numerosas e portadores de 

necessidades físicas motora.  
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 Assim, em 2012 é divulgado os nomes dos moradores contemplados e os 

suplentes do condomínio Brisas do Campo, foram 175 famílias beneficiadas, 

totalizando 650 pessoas,  incluindo 30 idosos, 128 mulheres chefes de familia e 5 

pessoas portadoras de necessidade física motora. (Figura 28)  

 

Figura 28: Página do Jornal Atos. Publicação dos contemplados do Condomínio 
Brisas do Campo 

 

 5.1.2.4 -  Projeto 

 
 O condominio contém 175 unidades habitacionais (Figura 29), sendo 170 

unidades habitacionais “Tipo” e 5 unidades habitacionais para portadores de 

necessidade física. Todas as unidades “Tipo” são de 2 pavimentos (Figura 30), sendo 

no térreo: sala, cozinha, garagem e área de serviço externa; e no 1º pavimento, 

banheiro social e 2 quartos, totalizando 63,48m² construidos (Figura 31 e 32). Já as 

unidades destinadas a portadores de necessidade fisica motora segue apenas com 1 
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pavimento contendo 46,55m² distribuidos em sala, cozinha, 2 quartos, banheiro social, 

garagem e área de serviços externa.  

 Para o comparativo das casas em alvenaria e em estrutura de aço, será 

considerado apenas a planta “Tipo”. 

 

Figura 29: Perspectiva do Condomínio Brisas do Campo - Lorena – SP 

Fonte: autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura: Planta Baixa Térreo 

 

 

 

 Figura 30: Fachada Frontal da Casa Popular Brisas do Campo – Lorena - SP 

Fonte: autora 
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Figura 31: Planta Térreo - Casa "Tipo" 

 

 

Figura 32: Planta 1º Pavimento - Casa "Tipo" 

Fonte: Manual do Proprietário. Responsável: Construtora Total Engenharia. Desenho: 
autora 

 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

44 
 

 O conjunto iniciou suas obras em 2006 e foi entregue aos moradores em 

outubro de 2012, a construtora Total Engenharia S.A. foi a responsavel pela solidez e 

segurança das edificações. Construído da forma convencional com paredes em 

alvenaria de bloco de concreto estrutural, o condominio depois de 6 anos de uso 

apresenta algumas patologias e modificações estética.  

 Apesar de identificar, por meio de entrevista, a gratidão dos moradores pela 

casa comprada, observa-se também algumas insatisfações quanto ao projeto e 

qualidade dos materiais e equipamentos das residências.   

 Os habitantes pagam entorno de R$25,00 a R$120,00 mensalmente para a 

Caixa Econômica Federal, preço estabelicido no ano de 2012 a partir da renda familiar 

dos ocupantes.  

 De acordo com o Manual do Proprietário as casas são entregues no contra piso 

(Figura 33), apenas as áreas molhadas, cozinha e banheiro, são entregues com piso 

em cerâmica, PEI4. As paredes são pintadas em tinta látex e as lajes são de concreto 

aparente. Foi escolhido para o fechamento as portas de madeira para a sala, banheiro 

e quartos e porta de aço para a cozinha. Já as janelas são todas em aluminio, sendo 

da sala, cozinha e quartos janelas de correr e banheiro janela basculante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Sala de estar no contra piso de uma das residências do 
Condomínio 

Fonte: autora 
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Figura 34: Tabela de Materiais usados nas unidades 

Fonte: Manual do Proprietário Brisas do Campo 

5.1.2.5 – Visita técnica e Entrevista 

 

 Durante a visita técnica foi possivel constatar algumas mudanças no layout das 

casas, de acordo com os moradores as ampliações foram necessarias para acomodar 
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Figura 35: Fachada frontal – Mudança de layout, varanda é totalmente fechada 
para virar quarto 

Fonte: autora 

melhor a familia numerosa. Observa-se na Figura 35 que a varanda foi totalmente 

fechada. Segundo a moradora os dois quartos não eram suficientes para abrigar as 6 

pessoas que viviam na residência, por isso a nova utilização do espaço.  

  Há também coberturas irregulares nos recuos frontais e lateriais, os moradores 

justificam a ampliação como proteção dos intemperies, dizem que as esquadrias não 

resistem ao sol e chuva, danificando rapidamente. Outra justificativa é o abrigo para 

área de serviço, relatam que o beiral é curto para cobrir o tanque e as roupas sujas, 

sendo transtorno na saida em dias de sol intenso e de chuva. (Figura 36 e 37) 
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Figura 36: Recuo Lateral - Cobertura irregular para área da lavanderia 

Fonte: autora 

Figura 37: Recuo frontal - Cobertura Irregular 

Fonte: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Todos os moradores entrevistados reclamam da má qualidade das portas e 

janelas, declaram insatisfação quanto a vedação, resistência e durabilidade. Outra 

frustração desses habitantes é referente as infiltrações, mostram indignados as 

paredes mofadas e dizem que é frequente o problema, este vindo do telhado ou da 
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umidade da terra, também apontam algumas trincas decorrentes aos anos de uso e 

comentam a fragilidade do reboco das paredes ao pendurar paines de TVs e quadros. 

 Diante dessas informações se faz necessário identificarmos também o nível de 

satisfação dos usuários do sistema Steel Frame, diante disso foi criado um capítulo 

avaliando o desempenho e aceitação da estrutura em aço. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 (a): Janela da sala enferrujada (b) Janela basculante do banheiro quebrada 

Fonte: autora 

Figura 39: Porta da sala danificada 

Fonte: autora 
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5.1.3 Desempenho do Sistema Steel Frame e sua aceitação pelos usuários 

  

 5.1.3.1 Avaliação Pós – Ocupação  
 

 Para verificarmos o desempenho, o nivel de satisfação e a consciência dos 

usuarios em relação a estrutura em aço, foi preciso explorar artigos que descreviam 

sobre Avaliação Pós – Ocupação (APO) dimensionando a performace das 

edificações.  

 De acordo com Campos e Souza (2010) o debate sobre as condições das 

edificações estruturadas em aço por meio da avaliação pós – ocupação deve se tornar 

prática frequente na construção civil. Acredita-se que os resultados dos estudos 

possam oferecer subsidios que orientem intervenções necessárias e assim pode 

servir como parâmetro a arquitetos, engenheiros e empreendedores na hora de 

planejar uma nova obra, consequentemente aprimorando os projetos e a qualidade 

construtiva.  

 Os autores Campos e Souza (2010) do artigo “Avaliação Pós – Ocupação de 

Edificações Estruturadas em Aço, Focando Edificações Light Steel Framing” avaliam 

2 edifcações escolares; 2 edifcações residencias unifamiliares e 1 condomínio 

residencial. O grupo de edificações selecionado para o estudo pertence aos 

municípios de Belo Horizonte e Nova Lima em Minas Gerais e aos municípios de São 

Paulo e Cotia em São Paulo. 

  O tempo de habitação dessas construções variam de 2 a 10 anos e nota-se 

que os usuários são de classe média alta. Segundo os autores quase por unanimidade 

os três principais motivos para a escolha do sistema construtivo Light Steel Framing 

foram: 

 Em 1º lugar pela rapidez da execução da obra; 

 Em 2º lugar pelo sistema causar menor impacto ambiental; 

 Em 3º lugar pela limpeza da obra. 

 Houve outras respostas como: qualidade de execução do edifício, menor custo 

financeiro e aparência do mesmo. 
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 Os autores apresentam que a satisfação dos usuários com a qualidade do 

edifício é alta, no contexto em geral estão muito satisfeitos com o sistema construtivo. 

Acrescentam que a maioria deles já havia tido contato com a construção em Wood 

Frame (Estrutura em Madeira) e isso influenciou pela escolha da estrutura em aço. 

  5.1.3.2 - Satisfação do usuário ao conforto térmico e acústico 

 
 A maioria dos usuários acha o conforto térmico das edificações bom. Porém 

houveram duas moradoras que reclamaram do conforto do pavimento superior de 

suas casas, dizeram que este espaço fica mais frio no inverno e mais quente no verão.  

 Nas residências de apenas um pavimento o nivel de satisfação foi altissimo, 

entre ambientes interno e externo a maioria dos usuarios acha o isolamento acústico 

muito bom, sendo avaliado melhor do que as construções convencionais.  

 Observa-se também que os materiais das esquadrias interferem no isolamento. 

As janelas e portas de vidro temperado (blindex) não oferecem uma boa vedação 

influenciando no resultado final da construção.  

 Nas construções com mais de um pavimento há reclamação em relação ao 

ruído que a edificação faz durante a noite, isso ocorre devido a grande dilatação da 

mesma (Figura 41), quando há grande variação de temperatura. Campos e Souza 

(2010) afirmam que os moradores não sentem a edificação balançar, mas escutam os 

estalos.  

 

Figura 40:  Piso trincado pela dilatação 

Fonte: Avaliação Pós – Ocupação de Edificações Estruturadas em Aço, Focando 

Edificações em Light Steel Framing 
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Figura 41: Arremate do piso afastado pela dilatação 

Fonte: Avaliação Pós – Ocupação de Edificações Estruturadas em Aço, Focando 

Edificações em Light Steel Framing 

  

 5.1.3.3 - Satisfação em relação à segurança 

 
 Segundo os autores, nas questões referentes à confiabilidade e percepções 

em relação as paredes, as repostas foram variadas, afirmam que quanto maior o grau 

de informação que o usuario tem sobre o sistema, maior é sua confiança na segurança 

do mesmo.  

 Alguns usuários têm dúvidas em relação à sua segurança contra intrusão e 

roubo, por acharem que, como as paredes não são maciças como na construção 

convencional, poderiam se facilmente cortadas. Campos e Souza (2010) questionam: 

“... seria muito mais fácil arrombar uma fechadura ou cortar uma porta de madeira, 

que hoje são feitas com chapa compensada de pequena espessura, do que cortar 

várias camadas de placas, mantas, dutos, perfis metálicos e acabamentos...” 

 É importante relatar que um dos moradores reclamou quando sobe as escadas 

correndo, diz ele que ao chegar no quarto algumas coisas estão balançando em cima 

da escrivaninha mas também afirma sentir segurança nas lajes de piso. 

 5.1.3.4 -  Satisfação em relação ao uso e manutenção 

 
 Quase todos os usuários não veem diferença entre o grau de facilidade de 

fixação de objetos leves nas paredes e tetos das edificações convencionais e nas 
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feitas em Steel Frame, porém afirmam que é muito dificil conseguir os parafusos 

especiais para construção em aço, pois não é vendido em qualquer lugar.  

 Já em relação a fixação de objetos de grande peso a maioria dos usuários acha 

dificil, devido ao fato de terem que colocar um reforço antes da fixação, tendo 

dificuldade para acharem mão de obra qualificada. 

 Sobre a manutenção das edificações, quase todos os usuários responderam 

que a frequência de problemas é pequena, ainda acrescentam que a necessidade de 

manutenção é menor que as construções convencionais.  

 Importante ressaltar que todos os usuários que tiveram de fazer novas 

instalações elétricas, hidráulicas e/ou reparos não encontraram dificuldades e 

acharam muito mais fácil, rápido e limpo.  

 Já em relação as novas instalações: internet, telefone, alarme, observou-se que 

algumas empresas prestadores de serviços ainda não estão preparadas para lidar 

com construções inteligentes. Na figura 42 observar-se que mesmo sendo possivel 

embutir fiações sem grandes dificuldades foram encontrados alguns casos de fiação 

em canaletas. 

 

Figura 42: Uso de canaletas para passagem de fiação 

Fonte: Avaliação Pós – Ocupação de Edificações Estruturadas em Aço, Focando 

Edificações em Light Steel Framing 

 
 Poucos problemas de umidade foram observados nos estudos de caso. 

Afirmam os autores que os problemas encontrados foram alguns descascamentos nos 
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banheiros, nas áreas onde não foram usados revestimentos cerâmicos, 

principalmente junto ao box do chuveiro. 

 

Figura 43: Patologia gerada em fase de projeto 

Fonte: Avaliação Pós – Ocupação de Edificações Estruturadas em Aço, Focando 

Edificações em Light Steel Framing 

 

 5.1.3.5  - Vantagens e desvantagens do sistema e mudanças propostas 
pelos usuários 

 
 As principais vantagens apontadas sobre o sistema foi a facilidade de 

manutenção e reparos, desde que haja infraestrutura, mão de obra especializada, 

peças e equipamentos de fácil obtenção no mercado para suprir as necessidades.  

 Em relação as desvantagens, além de faltar mão de obra especializada e uma 

certa dificuldade de encontrar os componentes no mercado é a questão de fixação de 

objetos de maior peso.  

 Os moradores sugeriram a colocação de rodapé mais alto, pois ele é um 

elemento importante de proteção da parte inferior das paredes, onde está sujeito a 

impactos e umidade causados pelo uso de rodo e vassoura, até mesmo infiltrações.   
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Figura 44:  Quina de parede sem proteção 

Fonte: Avaliação Pós – Ocupação de Edificações Estruturadas em Aço, Focando 

Edificações em Light Steel Framing 

 

  

Figura 45: Rodapé de pequena altura 

Fonte: Avaliação Pós – Ocupação de Edificações Estruturadas em Aço, Focando 

Edificações em Light Steel Framing 

 

 Outro problema que incomoda alguns moradores e que os autores observaram 

em algumas edificações, são trincas nas paredes rentes ao teto, no meio da parede 

em casas de pé- direito duplo e no proprio teto. 

 De acordo com eles a maiorias das encontradas no teto apareceram depois de 

intervenções e troca das placas. Isso pode ocorrer por causa da dilatação e 

movimentação natural da estrutura, o que pode ser solucionado com o uso de juntas 
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de dilatação metálica nas quinas entre o teto e parede, criando assim um afastamento 

como detalhe no teto. Santiago (2010) atribui as trincas proximo ao teto a dilatação e 

movimentação da estrutura. 

 

Figura 46: Solução sugerida: tabica de gesso para junta de dilatação 

Fonte: Avaliação Pós – Ocupação de Edificações Estruturadas em Aço, Focando 

Edificações em Light Steel Framing 

6.0 Ideação 

 
 Para ver a viabilidade da substituição do sistema construtivo convencional para 

o Light Steel Frame, o estudo vai comparar os dois processos através da planta “Tipo” 

do condomínio Brisas do Campo de Lorena, projetada pela construtora Total 

Engenharia.  

 O projeto como mencionado acima conta com uma área construída de 

63,48m²e  área útil de 52,08 m². (Figura 47) 

LOCAL AMBIENTE PERIMETRO (m) ÁREA (m²) 

Pavimento Térreo Varanda 12.44 m 9.49 m² 

Pavimento Térreo Sala 11.40 m 8.11 m² 

Pavimento Térreo Cozinha 11.06 m 7.63 m² 

Pavimento Térreo Escada 7.38 m 2.51 m² 

Pavimento Superior Banheiro 6.98 m 2.98 m² 

Pavimento Superior Dormitório 11.40 m 8.11 m² 

Pavimento Superior Dormitório 11.84 m 8.75 m² 

Pavimento Superior Escada 4.68 m 1.30 m² 

Pavimento Superior Hall 8.48 m 3.20 m² 

Figura 47: Área útil da Planta "Tipo" 
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 O estudo comparativo deve respeitar as limitações de projeto para ambos os 

sistemas levando em conta as caracteristicas de cada método construtivo. Ambas as 

alternativas foram analisadas considerando a construção da habitação em um terreno 

com boa capacidade de suporte e plano. 

6.1 – Método Construtivo Alvenaria Convencional 
 

 Para o sistema construtivo alvenaria convencional foi adotada a fundação do 

tipo Radier, pois se trata de um projeto com pouca carga e o solo a ser implantado 

possui boa capacidade de suporte.  

 Foram consideradas paredes de bloco de cimento medindo 19x19x39 cm, 

figura 48, com chapisco, emboço e reboco com argamassa de 1 cm de espessura, 

acabamento em massa corrida e tinta para áreas não molhadas, e acabamento em 

azulejo para áreas molhadas, banheiro e cozinha.  

 

 

Figura 48: Ilustração do bloco de cimento utilizado nas residências do Condomínio 
Brisas do Campo 

 

 Para a composição do telhado foi considerado estrutura de madeira apoiada 

sobre vigas acima das paredes, telhas de fibrocimento para compor o telhado de duas 

águas.  

 As esquadrias foram definidas da seguinte forma, na cozinha as duas portas e 

janela são metálicas. Na sala, quartos e banheiro as portas são de madeira 

compensada lisa e as todas as janelas metálicas.  

 Acabamento dos pisos em peças cerâmica, PEI 4, nas áreas molhadas, 

banheiro e cozinha, assentadas com argamassa colante.  
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6.2 – Método Construtivo Light Steel Frame 

 
 Para o sistema construtivo Light Steel Frame também foi adotada a fundação 

Radier, esse é o tipo de fundação que mais se adequa ao modelo devido suas 

caracteristicas construtivas e estruturais.  

 Para o sistema Light Steel Framing foram considerados painéis estruturais de 

aço galvanizado formado a frio para paredes de divisão externa revestidas com placas 

cimenticias de 12mm e preenchidas com lã de vidro.  

 Nas paredes internas foram considerados painéis não estruturais de aço 

galvanizado, revestidos de placas de gesso acartanado preenchidas com lã de vidro, 

acabamento em massa corrida nas junções e acabamento em geral em pintura, 

atendendo assim exigências mínimas da norma NBR 10152:1992 que estabelece 

condições de ruídos em determinados ambientes da edificação.  

 Nas áreas molhadas foram aplicados placas cimenticias de 12mm de 

espessuras, os azulejos foram considerados os mesmos da casa convencional, não 

alterando o valor e característica.  

 As instalações elétricas e hidrossanitárias serão executadas de acordo com o 

projeto de alvenaria e normas da ABNT, ficando alterado somente o processo 

executivo.  

 Para composição da cobertura foi considerado telhado do tipo inclinado com 

armação estrutural contendo ripas, caibros e contraventamentos em aço galvanizado. 

E para o telhado foram utilizadas telhas tipo ondulada de fibrocimento, igual a adotada 

pela alvenaria, que tem como característica a leveza e desempenho satisfatório na 

questão de isolamento de telhado.  

6.3 – Levantamento de Quantitativos 

 
 Esse levamento foi feito através da identificação de cada serviço e quantidade 

de material necessário para o mesmo. 

 Para um comparativo adequado foi considerado que ambos os sistemas 

construtivos foram executados na mesma região e com as mesmas características de 

solo, no caso no Bairro Aterrado na cidade de Lorena – SP. 
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 O dimensionamento das equipes para frente de trabalho não foi considerado, 

pois foi suposto a contratação de uma empresa tercerizada responsável pela mão de 

obra .  

 Para auxiliar a composição dos quantitativos e elaboração do orçamento foi 

utilizada o sistema SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil), a base adotada para a composição dos custos foi de abril de 2018.  

 De acordo com os dados levantados no setor privado a execução da 

construção em alvenaria levaria em média 180 dias (6 meses), já a de Steel Frame a 

média de 38 dias. O dimensionamento das equipes para a execução do projeto fica a 

ser definida pela empresa executora como mencionado acima, sendo que equipes 

maiores reduzirão o prazo da entrega da obra.  

6.4 – Análise dos Custos  

 
 Os custos dos sistemas construtivos serão analisados de forma separada, com 

o intuito de visualizar as fases da obra que consomem os maiores recursos 

financeiros.  

  Para a composição do custo total da obra e custo por m² foi analisado  para a 

construção em alvenaria a tabela de valores SINAPI - SP, já para a construção em 

aço foi feito levantamentos com o setor privado.  

 O quantitativo das esquadrias, execução e materiais das instalações elétrica e 

hidraúlica e peças sanitárias seguem os mesmos para os dois sistemas construtivos, 

não alterando projeto e custo. 

  

 6.4.1 – Alvenaria Convencional 
 

 De acordo com o CIBIC ( Câmara Brasileira da Industria da Construção) o custo 

médio do Brasil R$/m² em abril de 2018 da construção convencional é de R$1351,81, 

os materiais com R$/m² 523,31; mão de obra+ES (Encargos Sociais) com R$/m² 

768,32; despesas administrativa com R$/m² 53,80 e por final os equipamentos com 

R$/m² 6,38. 
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 Para obter um resultado justo foi analisado os valores dos materiais e 

equipamentos da tabela SINAPI – SP (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil), atualizada em abril de 2018.  

 Segue abaixo (Figura 50) o resumo da tabela de custos diretos relacionados 

aos materiais inerentes ao sistema construtivo em alvenaria que foram quantificados.  

 

 

ALVENARIA CONVENCIONAL 

Item Custo R$ % 

Fundação e Baldrame R$2.221,48 7,8% 

Superestrutura R$3.617,93 12,8% 

Esquadrias R$4.024,13 14,2% 

Cobertura  R$6.545,00 23,1% 

Revestimentos, Forros e Pintura R$8.570,27 30,2% 

Instalação Elétrica R$1.496,25 5,3% 

Instalação Hidráulica, Sanitária e Aparelhos R$1.766,21 6,2% 

Figura 49: Tabela CUB (Custo Unitário Básico da Construção) 

Fonte: https://cbic.org.br/(2018) 
 

https://cbic.org.br/
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Figura 50: Planilha de levantamento de custos de materiais  

 Observa-se que o maior custo de materiais do sistema construtivo em alvenaria 

são os revestimentos, forro e pintura com 30,2% do total. A fundação com apenas 

7,8%, a superestrutura com 12,8% e a cobertura com 23,1%. 

 Na figura 51 nota-se que o custo de mão de obra é de 63,2%, mais que a 

metade do custo total. O valor estimado foi de R$/m² 768,41. Sendo a área da 

edificação de 63,48m² o valor por m² de área construída é de R$1215,03, o valor 

encontrado se mostrou próximo do encontrado na tabela de referência do CIBIC. 

 

ALVENARIA CONVENCIONAL 

Item  Custo R$ % 

Mão de Obra + ES R$48.778,95 63,2% 

Material R$28.351,27 36,8% 

TOTAL GERAL R$77.130,22 100% 

Figura 51: Planilha de custos de materiais e mão de obra 

 6.4.2 - Estrutura em aço 

 
 O custo total da obra e custo por m² da construção em aço foi definido através 

de pesquisa com o setor privado, não levando em consideração a mão de obra 

especializada fabril apenas a mão de obra executora, aquela responsável pela 

montagem da edificação. 

 Segue abaixo Figura 52 o resumo da tabela de custos diretos relacionados aos 

materiais inerentes ao sistema construtivo em aço que foram quantificados.  

 

ESTRUTURA EM AÇO (STEEL FRAME) 

Item Custo R$ % 

Fundação  R$2.391,00 3,4% 

Superestrutura R$28.012,90 39,6% 

Limpeza final R$110,00 0,4% 

TOTAL GERAL R$28.351,27 100% 
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Esquadrias R$4.024,13 5,7% 

Cobertura  R$3.038,00 4,3% 

Revestimentos Forros e Pinturas R$29.823,72 42,2% 

Instalações Elétrica  R$1.496,25 2,1% 

Instalação Hidráulica, Sanitária e Aparelhos R$1.766,21 2,5% 

Limpeza final R$110,00 0,2% 

TOTAL GERAL R$70.662,21 100% 

Figura 52: Planilha de levantamento de custo de materiais 

 Igualmente ao sistema em alvenaria os revestimentos, forros e pintura da 

estrutura em aço correspondem a maior parcela de custo  com 42,2%, é possivel ver 

que o segundo maior custo é da superestrutura com 39,6% e somente depois a 

cobertura com 4,3%. 

ESTRUTURA EM AÇO (STEEL FRAME) 

Item Custo R$ % 

Mão de Obra + ES R$15.846,99 18,3% 

Material R$70.662,21 81,7% 

TOTAL GERAL R$ 86.509,20 100% 

Figura 53: Planilha de custos de materiais e mão de obra 

 
 Na Figura 53 nota-se que o custo de mão de obra é de 18,3%, muito menor 

que o custo da mão de obra do sistema em alvenaria. Sendo a área da edificação de 

63,48m² o valor por m² de área construída é de R$1362,77. 

 Para a fim de comparação dos custos totais entre dois métodos construtivos, 

segue abaixo a Figura 54. 

 Alvenaria 

Convencional 

Light Steel Frame 

Valor total (Material + Mão de obra) R$77.130,22 R$86.509,20 

Valor por m² da área construída R$1.215,03 R$1.362,77 

Valor de mão de obra por m² R$768,41 R$249,63 

Valor de material por m² R$446,61 R$1.113,14 

Figura 54: Planilha comparativa de custos 
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7.0 - Prototipação  

 
 Para validar o projeto em estrutura de aço foi criado um modelo 3D, em que o 

projeto contempla toda a estrutura de aço galvanizado, detalhando os perfis utilizados 

e suas dimensões. Essa ilustração foi realizada com intuito do leitor entender a forma 

estrutural da casa, desconsiderando os acabamentos como placas, gessos e 

revestimentos.  

 O modelo 3D foi criado no programa Sketchup, com as dimensões reais do 

projeto original, alterando apenas a espessura da parede que na alvenaria é de 15 cm 

e na de aço 12 cm. 

 

 

Figura 55: Maquete eletrônica: perspectiva da estrutura completa em aço 
galvanizado 

Fonte: autora 
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Figura 56: Maquete eletrônica: Perspectiva da planta térrea 

Fonte: autora 

 
Figura 57: Maquete eletrônica: Perspectiva da planta 1º pavimento 

Fonte: autora 
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Figura 58: Maquete eletrônica: Perspectiva do telhado 

Fonte: autora 

 
 

 Com a intenção do protótipo ser tangivel e com a disponibilidade de uma 

máquina de impressão 3D no Centro Universitáro Teresa D’Ávila -  UNIFATEA o 

projeto foi exportado, depois de algumas tentativas de insusesso, para o programa de 

impressão. 

 O  programa da máquina aceita apenas arquivos com determinadas extensões 

e o software utilizado para criação do projeto não era compativel, desta forma foi 

preciso utilizar um terceiro programa, exportando o desenho do Sketchup para 3D 

Max.  

 As extensões aceitas são: Stereolithography (.STL); Wavefront (.OBJ); Collada 

(.DAE); 3DS Max (.3DS); AutoCAD (.DXF); Modo (.LXO); LighWave (.LWO); DirectX 

(.X); Belender 3D (.BLEND); Stanford Polygon (.PLY); AC3D (.AC); Biovision (BVH); 

Arquivo de Impressão (.CL).  

 Depois da exportação a impressora reconheceu o arquivo e foi possivel 

configurar a média do tempo de impressão e custo. A ideia era imprimir o protótipo em 

3 etapas, primeiro a planta térrea sem base, depois a planta do 1º pavimento com a 

laje dando apoio para a estrutura, e por último o telhado.   

 Porém, até o presente momento o filamento, material para impressão, não 

estava disponivel. De acordo com o responsavel pela máquina o material já havia sido 

comprado, mas infelizmente não tinha previsão para chegar.  

 Espera-se que até a atualização desse projeto seja possivel realizar a 

impressão 3D, podendo descriminar as etapas realizadas e mostrar o resultado final.  
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Figura 59: Programa da impressora 3D 

Fonte: autora 
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8.0 -  Considerações Finais  
 
 O sistema Light Steel Frame ainda é pouco conhecido no Brasil, isso faz com 

que seja também pouco utilizado. Porém é uma técnica que vem se destacando no 

mercado da construção civil por se mostrar mais rápido e eficiente devido ao seu 

processo racional e industrial. 

 Como já visto, a maioria das construções em aço são de alto padrão, incluindo 

shopping center, posto de gasolina, hoteis e conjuntos residências classe A. A 

justificativa para isso é que além do poder aquisito os usuários levam em consideração 

o custo beneficio. Como mencionado por Campos e Souza (2010) quanto maior o grau 

de informação sobre o sistema melhor sua aceitação. 

 Observa-se a dificuldade dos moradores/usuários para comprar os materiais 

especificos da estrutura em aço, como um simples prego. Deve ocorrer porque há 

pouca procura, embora se existir uma demanda acredita-se que também aumentará 

a oferta, isso cabe a serviços gerais como instalações de antenas, câmeras e mão de 

obra qualificada.  

 Outro ponto importante levantado durante a pesquisa é como os moradores 

dos conjuntos habitacionais populares reagiriam diante da residência em estrutura de 

aço. Presumi que seria necessário reuniões para explicar detalhadamente como o 

sistema funciona e quais são suas limitações. Não é possivel prever o comportamento 

e aceitação deles. 

 Diante dos resultados aquiridos, custos de materiais e mão de obra, pode-se 

afirmar que o sistema Light Steel Frame é cerca de 12% mais caro que a construção 

em alvenaria, o que torna o sistema pouco competitivo. Através de pesquisa com o 

setor privado foi levantado a estimativa do prazo de execução entre ambos os 

métodos, podendo observar uma diferença de 78%.  

 O prazo para a construção em aço é de 38 dias, já a alvenaria de 180 dias, 

sendo 78% menor. Desta forma, com  a estrutura em aço é possivel construir mais 

casas em menos tempo, diminuindo os custos indiretos e viabilizando o sistema. 

 Analisando o Light Steel Framing  suas maiores vantagens são, menor tempo 

de execução, menor peso próprio e baixa geração de residuos durante a obra. Já suas 
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desvantagens são, maior custo, incertezas quanto a sua aceitação e pouca 

disponilidade de insumos no Brasil.  

 As maiores vantagens da estrutura em alvenaria são, baixo custo, método 

amplamente conhecido e aceito e facilidade de acesso aos insumos. Já, suas 

desvantagens são, maior prazo de execução, grande geração de resíduos durante e 

posterior a obra e peso próprio elevado.  

 Enfim, após analisar o comparativo entre os sistemas construtivos verifica-se 

que a estrutura em alvenaria é mais viavel, visto que o custo total da obra é menor. 

Entretanto, o Light Steel Frame possui um prazo de execução muito menor (78%), 

podendo ser viavel se considerar a construção de mais imóveis, ou seja, em maior 

escala, já que é um sistema construtivo aceito para financeiamentos do programa 

Minha Casa Minha Vida da Caixa Econômica Federal. 
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