ZECON NA REAL

Edição: 15
12/2021

O NOSSO INFORMATIVO

ALVENARIA ESTRUTURAL

Nessa edição vamos explicar um pouco sobre a alvenaria estrutural, que é uma tecnologia tradicional utilizada há milhares de anos. Nos últimos
30 anos, a alvenaria estrutural apresentou grandes e visíveis avanços tornando-se um processo construtivo racionalizado com normas
técnicas consistentes e razoavelmente amplas.
A racionalização se inicia no projeto o qual tem que ser elaborado seguindo os conceitos da alvenaria estrutural. A modulação e a
compatibilização dos projetos são etapas fundamentais para o desempenho adequado do sistema construtivo.
Resumindo, a alvenaria estrutural é um sistema construtivo no qual as paredes da edificação fazem a função estrutural, não sendo necessário
o emprego de vigas e pilares para a sustentação do prédio, substituindo o método tradicional de concretagem.
Na alvenaria estrutural se utilizam blocos de concreto ou de cerâmica autoportantes. O objetivo é se ter uma obra rápida e limpa.
É uma alvenaria com a função de sustentar o peso da estrutura, não deve ser confundida com alvenaria de vedação.
Os blocos são vazados na vertical não possuindo fundo.
A alvenaria estrutural pode ser armada em casos de edifícios mais altos
ou não armadas para prédios de até quatro pavimentos.
As principais vantagens são:
- Redução no consumo de formas de madeira, aço e concreto;
- Maior rapidez na construção;
- Facilidade no treinamento da mão de obra;
- Maior organização no canteiro de obras.
Este sistema construtivo é um dos mais utilizados no Brasil com grande
tendência a evoluir e se aperfeiçoar, o qual deve ser estudado e avaliado
por arquitetos e engenheiros quanto à sua eficiência relativa ao custo
e ao tempo da construção.
COLABORAÇÃO: Marina Fonseca – Arquiteta ZECON
BATE PAPO DO MÊS

Maicon completou 06 anos
de ZECON em outubro.
Casado, tem dois filhos,
uma menina de 14 anos,
a Éricka e um menino de 6 anos,
o Arthur. Nos momentos de lazer,
Maicon nos conta que gosta de jogar
uma sinuca na sexta com amigos,
barzinho no sábado com a patroa e
praia no domingo ou camping com a
família. Só coisa boa hein parceiro!
Maicon relata que se sente bem na
ZECON, fez muitos amigos, trabalham
em um clima amigável e descontraído
e com muita responsabilidade. Conta
também que trabalha com gente que
veste a camisa, literalmente e isso é
muito satisfatório.
Segundo ele, passa mais tempo na
empresa do que em casa, e pode
dizer que a ZECON é sua segunda
casa, e os colegas, uma família.
Maicon Cardoso - Mestre de obras
E ainda nos deixa uma linda mensagem:
“Estamos vivendo tempos difíceis, então espero que todos sigam se cuidando,
para que juntos possamos atravessar com saúde essa pandemia que trouxe
muito sofrimento a tantas famílias.
E que o ano que vem seja de realizações
e muito sucesso a todos nós.
Obrigada Maicon e parabéns!

VEM DEZEMBRO...
Venha cheio de amor verdadeiro e de esperança renovada.
Venha para transbordar paz e alegria.
Venha pra trazer felicidade.
Só peço que seja bom, do bem e traga novos sorrisos.
Feliz Dezembro e Boas Festas!

ANIVERSARIANTES DEZEMBRO

A ZECON parabeniza a todos os aniversariantes e deseja
um novo ciclo cheio de momentos felizes e realizações.

01/12 –MARINA ALVES DA FONSECA – ARQUITETA
17/12 – CRISTIAN PATRICK CHAGAS – SERVENTE DE OBRA
13/12 –PATRICK TAVARES CORREA – PEDREIRO
18/12 – MARCO ANTONIO SODRE FERREIRA – SERVENTE DE OBRA
19/12 – MOISÉS GOMES LEMES LACERDA –SERVENTE DE OBRA
24/12 – MAICON BORGES CARDOSO – MESTRE DE OBRA
26/12 – MARCOS ANTONIO BORGES MOHNSAM – MESTRE DE OBRA
30/12 –RAFAEL DA SILVA CALDEIRA – ELETRICISTA
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