
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

ENGENHARIAS ( PÔSTER )

NOME: MATHEUS PHILIPPE CORCINI

TÍTULO: ESTUDO DAS CONDIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO CONSTRUTIVO LIGHT STEEL FRAME EM CONSTRUÇÕES DE CASAS POPULARES DA CIDADE DE JOÃO

MONLEVADE

AUTORES: JOSE RUBENILDO DOS SANTOS, MATHEUS PHILIPPE CORCINI, MATHEUS PHILIPPE CORCINI, LUIZ FERNANDO TAVARES GURGEL

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAEx

PALAVRA CHAVE: CONSTRUTORAS, LIGHT STEEL FRAME, VIABILIDADE

RESUMO

O presente projeto de extensão tem como objetivo geral analisar de forma sucinta as empresas envolvidas com construção civil e a avaliação dos método Light Steel Frame e

convencional em construções de casas populares na cidade de João Monlevade-MG. Em visita as construtoras da cidade afim de apresentar um questionário referente ao método

construtivo, verificou-se que o conhecimento na área era relativamente pequeno. Após o levantamento nas construtoras, foi constatado que apenas a construtora Livre utilizava o

método construtivo Light Steel Frame, em uma obra de padrão médio com área construída de 85 m². Esta obra teve duração de 75 dias, com 4 profissionais trabalhando de forma

direta. A construtora teve conhecimento do método há 5 anos por meio de pesquisas e estudos, quando o responsável pela empresa buscou um diferencial no mercado da

construção civil. Após todo processo de pesquisa, a construtora pesquisou fabricantes, fornecedores de materiais, além da participação em diversos congressos e palestras. A

construtora relatou que houve treinamento da mão de obra para a execução da obra e os valores quando comparados o método Light Steel Frame e o convencional são

aproximadamente os mesmos. A Empresa avalia positivo o método tendendo ocorrer uma melhora com o passar do tempo, devido a diversos benefícios como baixo tempo de

execução, baixo peso da estrutura e a sustentabilidade da obra, já que há redução de rejeitos de construção e utilização de água. Para a construção de imóveis de interesse

social seria de grande interesse a utilização do método, já que os serviços, mão de obra e materiais são altamente padronizados o que tornaria a implantação do método lucrativo

às construtoras e viável as famílias de baixa renda. Finalizando a primeira etapa do trabalho, onde foram realizadas as análises e avaliações junto às construtoras para que

posteriormente, em uma segunda fase do projeto, seja mostrada de forma elaborada as vantagens da construção utilizando o método.
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