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Hélcio Hernandes, da HeH Engenharia e Tecnologias Industrializadas Ltda, atua no mercado
de construção civil à 20 anos e, para adequar melhores condições de desempenho e controle
nas construções, ingressou no universo da construção à seco, com o Steel Frame. Veja a
entrevista completa abaixo:

BuildSpuma: O que é Steel Frame?
Hélcio: É uma tecnologia fundamentada no conceito de industrialização da construção que
utiliza perfis metálicos leves de aço galvanizado e painéis de fechamentos em substituição às
alvenarias de blocos de concreto/cerâmico, também conhecido como “Sistema de
Construção a Seco”.
O que muda neste novo modelo de tipologia, proposto para esta obra, para as
construções convencionais de steel frame?
Melhoria no processo de controle produtivo, maior agilidade e redução no cronograma de
execução. Além de melhor desempenho ambiental, térmico e acústico.
A casa com esta tipologia é menos resistente do que a alvenaria convencional?
A edificação com esse sistema construtivo é preparada para os eventos extremos da
natureza como furacão, terremoto e neve, zonas de calor e frio intenso e respeita as normas
pertinentes a nível mundial nos critérios de segurança e conforto.
Este modelo de casa é mais oneroso do que as casas de alvenaria? Quais as vantagem
que você enxerga neste modelo de construção?
Devido à grande rapidez no processo produtivo e eliminação de perdas e retrabalho o custo
final é muito competitivo e, na maioria dos casos, temos preços menores ou igual aos
sistemas tradicionalmente utilizados. O sistema construtivo utiliza materiais industrializados
com maior rigor técnico de qualidade e maior garantia de desempenho.
Quais são os benefícios do ponto de vista térmico e acústico?
Atualmente, temos empregado nos novos projetos materiais como XPS e o produto “EIFS
PRONTO da BUILDSPUMA®” para melhorar ainda mais o desempenho termo-acústico.
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Por que você escolheu o XPS BuildSpuma® para o isolamento térmico da obra?
Por suas características técnicas, de alto desempenho de resistência térmica, o XPS tem o
melhor custo benefício e versatilidade no uso em paredes lajes e coberturas.
Quais são as vantagens do XPS BuildSpuma® na construção à seco?
É um produto que reúne boa trabalhabilidade, é fácil de cortar, leve, prático para transportar,
impermeável, e confere grande resistência ao impacto quando aplicado às chapas de
fechamentos.
Quais são os pontos positivos de usar o XPS BuildSpuma® e não outro isolamento
térmico?
O uso do XPS BuildSpuma® proporciona maior produtividade nas obras, não causa alergias,
se integra muito bem com os demais produtos do sistema e garante melhor conforto
ambiental.
Qual é o tempo médio para construção de uma casa como esta?
Temos como exemplo para comprovação das vantagens técnicas e economicamente
competitivas, uma casa de 51 m² construída em 15 dias, da fundação ao acabamento.
Como é feita a manutenção? É possível trocar tomadas e encanamento de local após a
casa pronta?
No sistema construtivo industrializado, os índices recorrentes de manutenção são muito
baixos, em torno de 2% ao ano, contra 15% no sistema de alvenaria de blocos. Quando
necessário, as intervenções são rápidas e pouco invasivas, sem gerar grandes transtornos.
Paredes de steel frame suportam pesos de marcenarias e quadros?
Sim, são projetadas para usos habituais de armários, equipamentos, louças e bancadas de
mármore ou granito.
Quantos pavimentos posso fazer no sistema steel frame?
No Brasil, já construímos obras em escala utilizando perfis metálicos leves (0,95mm de
espessura) em edifícios de 04 pavimentos. Porém, quando associamos a outras tipologias de
perfis, em aço laminado por exemplo, podemos utilizar múltiplos pavimentos, pois o aço tem a
melhor relação de custo benefício para atender grandes vãos horizontais e verticais.
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Posso usar todos os tipos de revestimentos no sistema steel frame?
Sim, pois utilizamos painéis compostos, geralmente XPS com chapas cimentícias/drywall, o
que permite utilizar qualquer tipo de revestimentos como: pedras ornamentais, cerâmicas,
pintura lisa ou texturizada, metálicos , vinílicos, entre outros.
O sistema pode ser usado em qualquer região do país? Não apresenta problemas com
umidade no litoral ou calor excessivo no norte e nordeste?
Sim, o sistema por suas características já mencionadas, pode ser utilizado com segurança e
desempenho em qualquer região do país. Vale lembrar, que esse é um sistema já é utilizado
mundialmente!
O steel frame é um sistema sustentável?
Um dos principais argumentos para o uso do sistema é o conceito de sustentabilidade. O aço
da estrutura é 100% reciclável, as edificações são mais leves e dispendem menos esforços
de transportes e cargas, e os materiais integrantes do sistema tem rigoroso processo de
controle ambiental. Em comparação, o impacto de emissão de CO2 (dióxido e carbono) de
uma edificação em alvenaria de blocos é 43% enquanto que com Steel Framing esse índice é
de 13%. Outro critério sustentável é a menor necessidade de uso intenso de equipamentos
para aquecimento ou refrigeração, pelo ótimo desempenho termo-acústico. Por essa razão, o
sistema é também denominado de “CES – Construção Energicamente Sustentável”.

