
Telhado em steel frame: econômico, prático e sustentável. 

Você já ouviu falar de telhado em steel frame?  

Trata-se de uma estrutura de aço leve, que substitui outras estruturas de telhados 
convencionais como a de madeira e a de concreto. 

Sua origem é norte-americana; por lá, o steel frame existe desde o século XIX e 
gradualmente foi se tornando uma opção mais viável para substituir o wood frame (método 
de construção que tinha como base a estrutura de madeira). 

Essa inovação chegou ao Brasil por volta dos anos 1990 e não demorou muito para ganhar 
espaço no ramo da construção civil brasileira uma vez que apresenta algumas vantagens em 
relação às duas outras opções de estruturas para telhados (madeira e concreto). Três 
vantagens são claramente perceptíveis: 

-gera menos gastos; 

-é mais rápido de montar; 

-é sustentável, pois causa menos impactos ambientais. 

Por conta de apresentar os benefícios acima mencionados, o telhado em steel frame está se 
tornando uma opção cada vez mais viável no ramo da construção. 

A seguir, abordaremos cada uma destas vantagens. 

1- Gera menos gastos

Devido ao fato de ser feito de uma estrutura de aço leve, a fundação da obra será do tipo 
superficial ou rasa; isso faz com que os gastos com maquinário e materiais sejam menores.

O telhado em steel frame é mais resistente, principalmente comparado com a estrutura de 
telhado de madeira, pois não sofre com ação de cupins (um problema muito comum, 
especialmente quando não se usa a madeira adequada); e também não empena. 

Outro ponto positivo é que seus componentes são personalizados para cada tipo de obra. 
Por conta disso, é difícil ocorrer sobra ou falta de materiais. Logo, permite projetar a 
aquisição do telhado em steel frame com base em um orçamento praticamente preciso, 
evitando imprevistos financeiros. 

É uma construção seca, isso significa que haverá economia na conta de água, justamente 
por não ser necessário o uso de recursos hídricos. 

Além disso, o custo de remoção dos resíduos de obra será menor, pois quase não gera 
detritos. 

2- É mais rápido de montar
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O telhado em steel frame é uma estrutura que já sai de fábrica pré-montada; de maneira 
que quando chega na obra, basta finalizar a montagem encaixando as suas partes umas nas 
outras e adicionar os outros componentes inerentes à sua estrutura. 

Ademais, o fato de produzir menos detritos (conforme mencionado na primeira vantagem 
acima) permite utilizar o espaço do canteiro da obra de maneira mais limpa e organizada.  

No final das contas, esses dois fatores combinados permitem otimizar o cronograma da 
construção. Em outras palavras, o tempo gasto para concluir o imóvel será menor. 

3- É sustentável

O telhado em steel frame também é uma opção sustentável, pois:

-não se faz necessário a utilização de recursos hídricos (é uma construção seca);
-gera poucas sobras e resíduos;
-não exige que a fundação do terreno seja profunda, em razão de ser feito de material leve 
(o aço galvanizado), consequentemente, causa menos impacto ao solo.  

Exposto isso, dá para concluir que o steel frame é uma opção sustentável porque causa 
menos impacto ao meio ambiente e consome menos recursos naturais; principalmente 
quando levamos em consideração que estes recursos são finitos. 

Ainda está na dúvida se deve ou não investir no telhado em steel frame? 

Sim, invista! 

As vantagens do telhado em steel frame fazem dele uma opção econômica, prática e dentro 
dos padrões de sustentabilidade. Ou seja, torna-se a opção mais inteligente. 

Você terá economia de recursos financeiros; ganhará tempo, pois o cronograma da obra 
será menor; e, optando por uma alternativa sustentável, estará contribuindo com o meio 
ambiente.
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