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RESUMO 

 

O setor da construção civil no Brasil está em pleno desenvolvimento e boa parte desta ascensão se dá 

devido ao grande incentivo financeiro, por parte dos órgãos governamentais, voltado à construção de 

moradias com o objetivo de tentar reduzir o deficit habitacional existente no país. Para isso, faz-se 

necessário a busca por métodos construtivos eficazes que acelerem esse processo sem aumentar os 

custos e que mantenham a qualidade que os sistemas empregados atualmente oferecem. Nesse 

contexto surgem alternativas como os sistemas construtivos steel frame e wood frame, amplamente 

empregados em países desenvolvidos. Através do comparativos desses sistemas, tendo como 

parâmetro a alvenaria convencional, largamente utilizada no país, percebe-se que para a construção 

de moradias em série os sistemas steel frame e wood frame se mostram vantajosos, principalmente no 

que diz respeito a tempo e custo. Além disso, esses sistemas promovem uma ação favorável ao meio 

ambiente e uma modernização no setor da construção civil.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o deficit habitacional existente no país, tem-se a necessidade de sistemas construtivos 

que apresentem maior eficiência e rapidez de execução que os empregados hoje em dia, mas com 

qualidade igual ou superior a estes. 

Sendo assim, surgem alternativas como o steel frame, que de acordo com Morikawa (2006, p. 

62) consiste em um “método construtivo estruturado em perfis de aço galvanizado formados a frio, 

projetados para suportar as cargas da edificação e trabalhar em conjunto com os outros sub-sistemas 

industrializados”, e o wood frame, que Calil Junior e Molina (2010, p. 144) definem como um 

“sistema construtivo industrializado, durável, estruturado em perfis de madeira reflorestada tratada, 

formando painéis de pisos, paredes e telhado que são combinados e/ou revestidos com outros 

materiais” aumentando assim o conforto térmico e acústico e protegendo a edificação das 

intempéries. 

Segundo a LP Building Products (2011), em países desenvolvidos, como Estados Unidos e 

Canadá, estes sistemas são amplamente empregados e tem resultados satisfatórios, pois permitem um 

bom desempenho termoacústico, menor tempo de construção e uma edificação leve com resistência 

similar às construções convencionais. 

Além disso, esses sistemas trazem um desenvolvimento tecnológico para a construção civil, 

através da industrialização e modernização do processo produtivo, substituindo os métodos artesanais 

empregados atualmente. Também proporcionam uma ação favorável ao meio ambiente, por serem 

considerados sistemas sustentáveis. 

Assim, o presente artigo visa apresentar os resultados do comparativo de custo e o tempo de 

execução dos sistemas steel frame e wood frame para construção de habitações de interesse social, 

tendo como parâmetro a alvenaria convencional, amplamente empregada no país. 

 

 

2. USO DE STEEL FRAME E WOOD FRAME PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL 

 

A Fundação João Pinheiro (2014), classifica deficit habitacional como sendo a demanda por 

reposição ou incremento do estoque de moradias. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (2013), o deficit habitacional brasileiro passou de 5,59 milhões de domicílios em 2007 para 

5,24 milhões de domicílios em 2012.  

Quando se discute a questão da habitação de interesse social, a primeira questão a ser 

abordada é a redução de custos, e uma das primeiras soluções é a produção de moradias em série, 

onde se emprega uma grande quantidade de material, que pode gerar custos mais acessíveis, pois 

existe a possibilidade de comprar direto do fabricante. O sistema construtivo pré-fabricado é muito 

mais prático e rápido que a construção tradicional em alvenaria, pois, além de exigir equipamentos 

mais simples, as peças já saem pré-montadas da fábrica (LAROCA, 2002). 

 

  

2.1. Steel Frame 

 

Apesar de no Brasil ainda ser considerado uma inovação, a origem do steel frame, também 

conhecido como light steel framing, remonta ao início do século XIX. Historicamente, este modelo 

de construção inicia-se com as habitações em madeira, construídas pelos colonizadores no território 

americano (CASTRO; FREITAS, 2006). Em meados de 1933, com o grande desenvolvimento da 

indústria do aço nos Estados Unidos, foi lançado na Feira Mundial de Chicago o protótipo de uma 

residência em steel frame, que utilizava perfis de aço substituindo a estrutura em madeira (SAINT-

GOBAIN, 2011).  
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No período Pós-Segunda Guerra Mundial, houve um grande crescimento da economia 

estadunidense e um farto crescimento na produção de aço. Isso possibilitou a substituição do uso da 

madeira pelo uso das estruturas em aço (BATEMAN, 1998). 

Assim, nos países onde a construção civil é predominantemente industrializada o steel frame 

é largamente utilizado há mais de 30 anos, destacando-se os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, 

Japão e Canadá (PENNA, 2009).  

Já no Brasil, de acordo com Penna (2009), apenas a partir de 1998 essa tecnologia passou a 

ser empregada, tendo seus primeiros projetos voltados para edificações de médio e alto padrão, a fim 

de romper paradigmas culturais. Atualmente, este sistema construtivo vem sendo visado para 

construção de conjuntos habitacionais e construção de residências em grande escala, devido à sua 

industrialização, o que gera alta produtividade e racionalização dos processos. 

O sistema construtivo em steel frame, é conhecido mundialmente por ser um sistema 

industrializado que possibilita construção a seco com grande rapidez na execução. Tem como 

principal característica a estrutura constituída por perfis de aço galvanizado formados a frio que são 

utilizados para compor painéis estruturais e não estruturais, vigas, tesouras e demais componentes 

(CASTRO; FREITAS; SANTIAGO, 2012). 

Rodrigues (2006) destaca que a principal característica do steel frame é subdividir a estrutura 

em uma grande quantidade de elementos estruturais, fazendo assim com que cada elemento resista a 

uma pequena parcela da carga total aplicada. Isso possibilita a utilização de perfis mais esbeltos, 

leves e fáceis de manipular.  

Porém, o sistema steel frame não se resume apenas à sua estrutura, ele é formado por vários 

componentes e subsistemas, que, além do estrutural, engloba também os subsistemas de fundação, de 

isolamento termoacústico, de fechamento interno e externo e de instalações elétricas e hidráulicas 

(SANTIAGO, 2008, p.12). 

 

 

2.2. Wood Frame 

 

Segundo Morikawa (2006, p. 6), a utilização da madeira na construção vem desde a pré-

história e “as técnicas evoluíram durante a Antiguidade, em várias civilizações, passaram pela Idade 

Média, assistiram ao nascimento do capitalismo e chegaram até os dias atuais incorporando 

inovações proporcionadas pela indústria.” No entanto, foi na Idade Média que a madeira começou a 

ser utilizada de forma mais organizada e tornou-se o material de construção mais empregado na 

Europa, dando origem a várias formas de construção. 

Em meados de 1800, os métodos de construção de madeira pesados deram lugar ao Sistema 

Balão (Balloon Framing). Velloso (2010, p. 31) o define como um sistema “[...] composto por 

colunas de peças contínuas, que vão do piso inferior até a cobertura” e explica que esse sistema 

reduziu a seção transversal das peças de madeira e passou a usar tábuas no fechamento, que 

colaboravam também para a rigidez estrutural do conjunto.  

Mas por volta de 1900, foi quase totalmente substituído pelo Sistema Plataforma (Platform 

Framing), que é um método mais eficiente e faz uso de materiais pré-cortados convencionais 

(CANADA..., 1999). O sistema plataforma se diferencia da estrutura em balão por ser um sistema 

nervurado composto de planos horizontais que formam o piso de cada pavimento, sobre os quais são 

aplicados os planos verticais que formam as paredes (VELLOSO, 2010).  

Também conhecidos como Light Wood Frame, estes sistemas são amplamente empregados 

em países como Canadá, EUA, Japão e Alemanha. Na América do Sul, países como o Chile e 

Venezuela investem com sucesso na construção de casas populares de 40 à 65 m² que utilizam esse 

sistema construtivo. Por apresentar uma grande área de florestas plantadas de pinus principalmente 

nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste, o Brasil é visto como um mercado promissor para a 

utilização do sistema construtivo wood frame (CALIL JUNIOR; MOLINA, 2010).  
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De acordo com a diretriz n° 005 do Sistema Nacional de Avaliações Técnicas (2011, p. 3), os 

sistemas leves tipo light wood frame são “sistemas construtivos cuja principal característica é ser 

estruturado por peças de madeira maciça serrada com fechamentos em chapas delgadas.”  

Quando bem projetado e construído, o wood frame é durável, resistente, leve, adaptável a 

todos os climas, simples e rápido de construir e reformar, fácil de isolar para minimizar os custos 

com aquecimento e refrigeração, além de ser construído a partir de um recurso renovável 

(CANADA..., 1999). 

 

 

2.3. Comparativo dos Sistemas 

 

Para a realização do comparativo dos sistemas construtivos steel frame e wood frame, voltado 

para a construção de conjuntos habitacionais, foi necessário, primeiramente, obter um projeto de uma 

casa popular, para depois adaptá-lo a esses sistemas. Em seguida, foram feitos o planejamento e o 

orçamento de cada residência, para posteriormente aplicar esses dados em um conjunto habitacional, 

possibilitando assim a criação de gráficos para a análise dos resultados. Adotou-se um conjunto 

habitacional da cidade de Ponta Grossa, chamado de “Amália II”, com 339 residências de padrão 

similar à utilizada como projeto piloto para este trabalho. 

 

 

2.3.1. Projetos 

 

O projeto piloto, obtido de uma empresa da cidade de Pato Branco, consiste em uma casa de 

alvenaria de 50m², com três quartos, um banheiro, uma sala e uma cozinha com área de serviço, 

como mostrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Layout do projeto piloto 
Fonte: Empresa de Pato Branco – 2014. 

 

O projeto piloto foi readequado para os sistemas steel frame e wood frame, para que fosse 

possível identificar os serviços e materiais necessários para a construção da casa. 

O projeto em steel frame foi readequado por uma empresa da cidade de Ponta Grossa, 

especializada nesse tipo de projeto. A Figura 2 mostra um esquema isométrico da estrutura em steel 

frame. 

 



 
 II INOVACIVIL  2015 
 II SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO NA ENGENHARIA CIVIL  

 Mostra Científica:  23 e 24 de Junho de 2015 

 
Figura 2 – Esquema isométrico da estrutura em steel frame 

Fonte: Empresa de Ponta Grossa – 2014. 

 

O projeto em wood frame foi realizado com base em informações obtidas em livros, teses, 

dissertações, manuais e também no Encontro Nacional para Inovação na Construção Civil (2015). A 

Figura 3 mostra um esquema isométrico da casa em wood frame. 

 

 
Figura 3 – Esquema isométrico da estrutura em wood frame 

Fonte: Os autores – 2015. 

 

Com o intuito de tornar mais claro o comparativo dos sistemas steel frame e wood frame, 

optou-se por realizar o planejamento e orçamento dessa residência em alvenaria convencional, apenas 

para se ter um parâmetro, já que esse é um dos sistemas mais empregados no Brasil historicamente. 

 

 

2.3.2. Planejamento 

 

Com os projetos prontos e os serviços identificados, parte-se para o planejamento da obra. 

Para isso, adotaram-se as planilhas do Paraná Edificações, que servem de base para licitações de 

obras públicas no estado do Paraná, a fim de se estimar os custos e o tempo de cada serviço e, através 

de um planejamento, realizar os orçamentos e cronogramas para a construção do conjunto 

habitacional adotado. Em alguns casos, utilizaram-se alguns valores de mercado e dados de 
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fabricantes, pois não estavam contidos na planilha.  

Para os orçamentos, fez-se o levantamento de custos diretos de uma residência nos sistemas 

construtivos steel frame, wood frame e alvenaria convencional. Estes custos levam em conta o 

material e a mão de obra necessários para a construção de cada casa. O custo direto do conjunto 

habitacional foi obtido através da multiplicação do custo direto de cada residência pelo número de 

casas do conjunto, no caso 339 unidades. 

Para a realização dos cronogramas, foi determinada a quantidade de horas necessárias para 

executar uma casa em cada sistema construtivo abordado neste trabalho, para em seguida multiplicar 

esse valor pelas 339 residências do conjunto habitacional. Assim, chegou-se à quantas horas 

precisariam ser trabalhadas para a realização do conjunto habitacional em questão. Então, foram 

estipuladas equipes para realização das diferentes etapas construtivas. Com a finalidade de 

comparação, procurou-se adotar equipes similares para a realização dos serviços dos três sistemas 

construtivos. 

Com esses dados, foi possível fazer o planejamento da obra para cada sistema construtivo. 

Para isso, utilizou-se o programa MS Project 2013, no qual foram lançadas as durações de cada 

serviço, respeitando-se a ordem de execução das atividades, através da determinação das suas 

predecessoras e outras condições necessárias para a liberação das atividades subsequentes.  

A partir disso, foram gerados cronogramas que estimaram o tempo necessário para construção 

do conjunto habitacional nos sistemas steel frame, wood frame e alvenaria convencional. 

 

 

2.5. Análise dos Resultados 

 

Com os orçamentos e cronogramas finalizados foi possível comparar os resultados através de 

gráficos que serão apresentados na sequência.  

Primeiramente, fez-se o comparativo de quantas horas trabalhadas seriam necessárias para 

construir uma residência em cada um dos três métodos. As horas trabalhadas foram divididas em 

horas de profissionais e de ajudantes, conforme a Figura 4. Pode-se observar pelo gráfico que o 

percentual de profissionais em relação a ajudantes é maior nos sistemas steel frame e wood frame, o 

que resulta em uma produção de maior qualidade, por ter mais funcionários especializados. 

 

 
Figura 4 – Horas trabalhadas para a produção de uma residência 

Fonte: Os autores – 2015. 
 

Com os cronogramas, foi possível comparar também o tempo gasto para a construção do 

conjunto habitacional para os três sistemas construtivos. A Figura 5 permite verificar que para a 

construção do conjunto habitacional nos sistemas steel frame e wood frame existe uma diferença 

pequena de tempo. Já quando comparados com a alvenaria convencional esse tempo praticamente 

triplica. 
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Figura 5 – Meses gastos para a construção de 339 residências 

Fonte: Os autores – 2015. 
 

Criou-se também um histograma com a distribuição dos funcionários ao longo do tempo, 

onde pode-se perceber os meses que exigirão maior quantidade de funcionários na obra. Esse 

histograma está representado na Figura 6. 

 

 
Figura 6 – Histograma da distribuição dos funcionários ao longo da construção do conjunto 

habitacional 
Fonte: Os autores – 2015. 

 

Fez-se também uma simulação para comparar a quantidade de funcionários necessários para a 

construção do conjunto habitacional no período de 12 meses para os três sistemas construtivos. Como 

no sistema steel frame o tempo de construção já é de 12 meses, fez-se, através do MS Project, um 

planejamento de um ano para os sistemas de wood frame e alvenaria convencional. A Figura 7 mostra 

que para a construção do conjunto habitacional pelo sistema de alvenaria convencional no prazo de 

um ano, seria necessário uma quantidade maior de funcionários quando comparados com os outros 

dois sistemas construtivos. 

 

 
Figura 7 – Quantidade de funcionários necessários para realizar a obra em um ano 

Fonte: Os autores – 2015. 
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A Figura 8 mostra a distribuição desses funcionários no prazo de um ano para os três sistemas 

construtivos. 

 

 
Figura 8 – Distribuição dos funcionários para realizar a obra em 12 meses 

Fonte: Os autores – 2015. 
 

Através da utilização das planilhas do Paraná Edificações e de dados do mercado, foi possível 

fazer a composição dos custos diretos para construção de uma residência em steel frame, wood frame 

e alvenaria convencional, conforme a Figura 9.  

Pode-se observar que no caso dos sistemas inovadores, steel frame e wood frame, as despesas 

com material ainda são um pouco superiores quando comparadas às de alvenaria convencional. Isto 

se dá, provavelmente, pelo fato desses sistemas utilizarem produtos ainda novos no mercado, o que 

consequentemente os torna mais caros pela baixa comercialização. Porém percebe-se que as despesas 

com mão de obra são bem menores, devido a maior agilidade na construção de residências com estes 

sistemas. 

 

 
Figura 9 – Despesas diretas para a construção de uma residência 

Fonte: Os autores – 2015. 
 

Uma vez calculado os custos diretos para a construção de uma residência, foi possível obter 

os custos diretos para a construção do conjunto habitacional. A Figura 10 mostra o custo com 

material e mão de obra dos três sistemas construtivos para a construção das 339 residências. 
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Figura 10 – Despesas diretas para a construção de 339 residências 

Fonte: Os autores – 2015. 
 

De acordo com informações repassadas pela GIDUR – Gerência de Desenvolvimento Urbano 

da Caixa Econômica Federal, o valor de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) aceito para obras de 

conjuntos habitacionais deve ficar entre 18 e 22% sobre os custos diretos. Sendo assim, estipulou-se 

para o referido estudo de caso o BDI de 22%. Também buscou-se nas construtoras da região valores 

de impostos comumente cobrados pelo Governo para obras deste porte e pode-se perceber que estes 

giram em torno de 5,65%, não sendo considerado o ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza), pois este é isento pelas prefeituras. 

Assim, para calcular as despesas indiretas do conjunto habitacional estudado, subtraiu-se do 

valor total de BDI (22%), 5,65% referente aos impostos e 6,35% correspondente aos lucros esperados 

para realização da obra, chegando assim à conclusão de que as despesas indiretas deverão representar 

10% sobre os custos diretos. 

Para se estimar as despesas indiretas, foi adotado 10% do custo direto do sistema wood frame. 

Este valor foi dividido pelo tempo de duração da obra, no caso 14 meses para a realização do 

conjunto no sistema wood frame, chegando-se assim a um custo de despesas indiretas fixo por mês. 

Adotou-se esse valor para os três sistemas. Sendo assim, as despesas indiretas se tornam 

proporcionais à duração da obra, isto é, quanto mais tempo de construção, mais gastos indiretos terão. 

São alguns exemplos de despesas indiretas em uma obra de engenharia: salários de engenheiros e 

mestre de obras, alimentação, combustível, entre outras. 

Com isso foi possível estimar os custos indiretos para a construção do conjunto habitacional 

em cada sistema construtivo, como pode ser observado na Figura 11. 

 

 
Figura 11 – Despesas indiretas para a construção de 339 residências 

Fonte: Os autores – 2015. 
 

Por fim, determinou-se o custo total para a construção das 339 residências nos sistemas 

construtivos steel frame, wood frame e alvenaria convencional, através da soma dos custos diretos, 
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custos indiretos e impostos, sendo este último considerado 5,65% do valor das despesas diretas. Esses 

valores podem ser observados na Tabela 1. O lucro, ou benefício, não foi considerado para a 

estimativa do custo total. 

 

Tabela 1 – Custos para a construção de 339 residências nos sistemas construtivos steel frame, 

wood frame e alvenaria convencional 

  Despesas Diretas Impostos (5,65%) Despesas Indiretas TOTAL 

Wood Frame R$ 13.487.677,74 R$ 762.053,79 R$ 1.343.398,00 R$ 15.593.129,53 

Steel Frame R$ 14.894.653,17 R$ 841.547,90 R$ 1.151.484,00 R$ 16.887.685,07 

Alvenaria Convencional R$ 16.429.767,21 R$ 928.281,85 R$ 3.454.452,00 R$ 20.812.501,06 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A evolução tecnológica traz a necessidade de mudanças para diversos setores, e com a 

construção civil não é diferente. Com toda a demanda habitacional existente no país, essa mudança se 

torna ainda mais necessária. 

Com isso, torna-se primordial a busca por métodos construtivos que aliem rapidez e baixo 

custo, com qualidade igual ou superior aos métodos empregados atualmente. Surgem então como 

alternativa os sistemas construtivo steel frame e wood frame que apresentam inúmeras vantagens, 

entre elas pode-se destacar a pré-fabricação, que aumenta a qualidade do produto devido ao maior 

controle na montagem dos painéis e coberturas e também à utilização de mão de obra especializada. 

A sustentabilidade proporcionada pelos sistemas construtivos steel frame e wood frame 

também merece destaque, pois tratam-se de sistemas que possibilitam uma construção a seco, além 

de gerarem menos resíduos que as construções convencionais. O steel frame apresenta como matéria-

prima o aço, que é um material reciclável, e o wood frame a madeira, que além de ser um recurso 

renovável reduz consideravelmente a emissão de gás carbônico no meio ambiente. 

Com o comparativo realizado, foi possível perceber que, para a construção das 339 

residências do conjunto habitacional adotado, nos sistemas construtivos steel frame, wood frame e 

alvenaria convencional, houve diferenças consideráveis. O tempo de construção desse conjunto no 

sistema de alvenaria convencional, por exemplo, é quase três vezes maior quando comparado com os 

outros dois sistemas. Além disso, os sistemas construtivos steel frame e wood frame promovem uma 

redução na quantidade de mão de obra, reduzindo assim as despesas diretas. O custo total também foi 

influenciado pelas despesas indiretas, como alimentação, combustível, salários de engenheiros e 

mestres de obra, que fez com que o sistema construtivo em alvenaria convencional tivesse um custo 

total consideravelmente maior que os outros sistemas. 

Portanto, com a adoção dos métodos construtivos steel frame e wood frame, as pessoas 

poderiam ter acesso as moradias de forma mais rápida, o que, consequentemente, contribuiria para o 

atendimento da demanda habitacional do país com mais rapidez. A adoção desses métodos também 

iria gerar uma modernização no setor da construção civil no Brasil, além de proporcionar maior 

sustentabilidade. Percebe-se então que os sistemas construtivos steel frame e wood frame se mostram 

viáveis para serem empregados como sistemas construtivos de habitações de interesse social no país. 
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