
 

 

Telhado em Steel Frame: a moderna técnica sustentável e econômica para 
construção do telhado de sua obra 

 

Pensar em construção civil é pensar no orçamento de mão de obra e de materiais. 
O que nos leva a escolha de excelentes profissionais.  

A contratação de bons arquitetos e engenheiros é uma etapa importante do 
projeto para que não ocorram problemas futuros na obra. 

Profissionais atualizados vão oferecer opções de materiais mais modernos e 
sustentáveis, com inúmeras vantagens em custo-benefício.  

Por isso, se você está construindo, já deve ter ouvido falar sobre telhado em Steel 
Frame.  

Se ainda não apresentaram essa novidade do mercado da construção para você, 
continue lendo esse artigo.  

E conheça mais sobre essa nova técnica moderna e sustentável para estrutura de 
telhado em Steel Frame. 

 

Entendendo a estrutura de telhado em Steel Frame 

 

Os telhados são cobertura de uma edificação, seja casa, edifício, galpões etc. e 
tem a função de proteger a construção de eventos naturais como vento, chuva, sol 
e granizo. 

Além de proteger sua obra contra animais e insetos; bem como manter o local 
com conforto térmico e acústico. 



De forma resumida, os telhados tradicionais têm em suas estruturas linhas, 
apoios, ripas, caibros e beirais, e para finalizar as telhas.  

Essa estrutura em geral é feita em madeira e necessita da utilização de concreto e 
de tijolos em várias etapas. 

Já o telhado em Steel Frame é conhecido como construção seca, pois se utiliza 
água apenas na fundação e seu material é reciclável.  

Toda sua estrutura é feita em aço galvanizado que o torna mais resistente à 
abrasão e à ferrugem, ficando rígido e seguro por mais tempo. 

Essa nova técnica pode ser construída em lajes de concreto ou em laje Steel 
Frame cujas estruturas metálicas são revestidas por placas OSB (painel 
constituído de tiras prensadas de madeira). 

 

Por que o telhado em Steel Frame é considerado moderno, econômico e 
sustentável? 

 

1. Moderno 

 

A construção de telhado em Steel Frame é moderna porque traz novos conceitos 
e práticas na construção civil.  

É uma inovação no ramo e sai do convencional, trazendo mais economia e 
sustentabilidade. 

A modernidade não para por aí! Nessa nova técnica, as paredes não precisam ser 
quebradas para instalações elétricas e hidráulicas, isso gera economia e limpeza. 

E o mercado tem exigido que as práticas, nessa área, sejam mais econômicas aos 
clientes, sem perder a qualidade. 

Além de ser sustentável para a manutenção de meio ambiente natural e limpo. 

 

2. Econômico e Sustentável 

Como a utilização de água é feita em uma única etapa, que é na fundação, há 
menor consumo de água se comparado à construção de outras estruturas de 
telhados. 

A obra fica com menos resíduos e com canteiro mais organizado e limpo, já que a 
estrutura em Steel Frame é feita sob medida.  



Isso não permite a perda de materiais e produz menos entulhos e sobra de 
insumos na obra.  

A economia não fica apenas na parte financeira, mas também, no tempo! 

Essa estrutura não precisa ser construída com a utilização de concreto e nem 
argamassa, processos que demandam tempo para secagem. 

Portanto, não há necessidade de espera, isso faz com que as etapas de 
montagem sejam mais rápidas.  

 

 

Depois dessa breve apresentação da nova técnica em construção de telhados, 
vocês conseguem perceber o quanto esse produto é moderno, econômico e 
sustentável? 

Não são somente os clientes que ganham com todas essas vantagens, mas, 
também, os profissionais da área. 

Pois o telhado em Steel Frame dá segurança e confiabilidade ao trabalho dos 
engenheiros, arquitetos, mestre de obras e demais funcionários. 

Se vocês querem conhecer mais detalhes sobre telhados em Steel Frame ou 
ainda tem alguma dúvida sobre suas vantagens.  Acessem outros artigos na 
nossa página. 
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