
Mato Grosso ganha maior ginásio em concreto
Está prevista para o início de 2007 a inaugura-
ção do Ginásio Poliesportivo Professor Aecim 
Tocantins, dentro do Complexo do Verdão, em 
Cuiabá. Dotado de modernas instalações e in-
fra-estrutura, o ginásio será o maior do Estado 
e tem como um dos destaques a estrutura toda 
executada em peças pré-moldadas no próprio 
canteiro de obras, com concreto dosado em 
central do tipo auto-adensável. 
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Uma mudança que 
deu resultado

Transformação do projeto das armaduras das 
estruturas de concreto, que passaram de ver-
galhão para telas soldadas, com a obra em 
andamento, trouxe excelente retorno durante 
a construção do empreendimento residencial 
Practical Life Pensilvania, em São Paulo. Cons-
trutora comemora resultados em termos de 
agilidade e qualidade.
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Cresce a procura pela 
certificação MasterPEC

Voltados para a difusão de conhecimentos técni-
cos de nível superior na área de concreto, os 
cursos do programa MasterPEC, oferecidos pelo 
Ibracon, estão conquistando cada vez mais parti-
cipantes. Um dos principais destaques é a discus-
são de temas atuais do mundo do concreto, com a 
presença de personalidades do segmento. 12

Empreendimento comercial no 
Paraná usa CAD 90 MPa

As obras do Centro Empresarial Antártica - 
edifício multiuso que abrigará shopping center, 
agências bancárias e escritórios, na cidade pa-
ranaense de Ponta Grossa, chamam a atenção 
do segmento da construção civil pela especi-
ficação do Concreto de Alto Desempenho que 
está sendo utilizado nas estruturas do prédio, 
um recorde para a região sul do país. 2

Congresso comprova 
investimento nos universitários
Os recentes resultados em termos de participação 
no 48º Congresso Brasileiro do Concreto confirmam 
o sucesso do esforço do Ibracon em atrair o públi-
co universitário, estimulando o conhecimento cien-
tífico sobre o concreto. Só nesta edição foram três 
concursos voltados especificamente para esse 
perfil de público. 
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Vila Olímpica tem arruamento em concreto armado
Um dos destaques dentre as obras que estão 
sendo realizadas no Rio de Janeiro para os 
próximo Jogos Pan-Americanos de 2007, a Vila 
Olímpica da Barra da Tijuca teve o arruamento 
interno executado em concreto armado com te-
las soldadas. Segundo os construtores a opção 
se deu pelas características do solo na região 
e pelos ótimos resultados proporcionados em 
termos de agilidade e economia.
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Evolução

Concreto de alto desempenho é o grande 
diferencial em empreendimento comercial

O projeto estrutural foi elaborado com pé-direito 
variável, tendo 6 m para as lojas e 3 m para pavi-
mento tipo e garagens. Segundo o eng.  Inoue, o 
sistema construtivo prevê lajes planas nervuradas 
protendidas, de espessura variável conforme o des-
tino do pavimento. “Preferimos esse sistema por ser 
econômico, de fácil aplicação e reutilização, além 
de propiciar a diminuição da altura da estrutura e 
com isso diminuição do pé direito, facilitando a lo-
comoção vertical e reduzir a altura da fachada”.           

O CAD foi empregado nos pilares mais carregados 
que estão sob a torre. No restante da obra foram utili-
zados concretos com f

ck
 30 MPa. “Com a utilização do 

CAD 90 foi possível reduzir a seção do pilar de 100 x 
100 cm para 70 x 70 cm, melhorando os espaços para 
circulação nas garagens e nas lojas, além de oferecer 
melhor custo/benefício”, ressalta Moacir.

Seguindo esse conceito de utilizar a tecnologia 

empreendimento conta com área total cons-
truída de 33.730 m² e será o único prédio 
constituído de uma torre de 16 pavimentos 
que nasce sobre uma base de 9 pavimentos. 
Os pavimentos da torre serão destinados a 

fins comerciais e, sob o mesmo, foram executados 
três andares de garagens e cinco pavimentos desti-
nados aos shoppings, com os respectivos mezaninos.

Apesar da grandiosidade e versatilidade do empre-
endimento, do ponto de vista construtivo o grande di-
ferencial do projeto está no tipo de concreto utilizado 
na execução dos pilares. “Devido às cargas elevadas 
da ordem de 1.800 t nos pilares sob a torre, decidiu-
se adotar o CAD - Concreto de Alto Desempenho com 
especificação de f

ck
 de 90 MPa. Acreditamos que essa 

especificação do concreto constitua um verdadeiro 
recorde”, avalia o calculista da obra, eng. Moacir H. 
Inoue, da Tecnical Consultoria e Projetos Estruturais.

O

existente em termos de processos construtivos, a 
Construtora também está utilizando telas soldadas, 
que foram aplicadas na capa das lajes nervuradas.

Para a fundação, foram empregadas estacas tipo 
“hélice contínua”, em virtude das características do 
solo subjacente e das elevadas cargas impostas pelo 
projeto. Sobre as estacas se apoiam blocos de co-
roamento, que foram executados com dois tipos de 
concreto dosado em central: 30 MPa na parte inferior 
e 90 MPa no topo, que faz interface com os pilares.

Para o engenheiro, o CAD é uma solução que veio 
para ficar, uma vez que melhora muito a durabilidade 
estrutural, além de poder ser aplicado em várias si-
tuações que envolvam elevadas cargas de compres-
são, ambientes muito agressivos (como edificações 
e pontes na região litorânea), resistências elevadas 
nas idades precoces, e uma série de melhorias das 
características mecânicas do concreto. Pode-se citar, 
ainda, a resistência ao desgaste, aderência ao aço 
e nas juntas de concretagem menor deformabilidade 
decorrente do maior módulo de elasticidade. 

Garantindo a qualidade do concreto

Para garantir o sucesso deste ousado projeto, 
além do controle natural para se garantir a quali-
dade do concreto, houve uma preocupação especial 
em virtude das características especiais desse con-
creto, o que significou um monitoramento constante 
em todas as etapas que envolviam o material. 

O trabalho teve início com a escolha dos fornece-
dores, passando por um criterioso acompanhamen-
to da qualidade de cada componente e repetiu-se 
na central dosadora a cada entrega de Concreto de 
Alto Desempenho. Todo o procedimento de carrega-
mento do concreto no caminhão betoneira foi acom-
panhado por técnicos especializados.

Na central dosadora, antes da liberação de cada 
caminhão, era executado o ensaio de abatimento 
(slump test), para que o concreto chegasse na obra 
pronto à aplicação. Antes do lançamento, era reali-
zada a moldagem dos corpos de prova, assim como 
monitorada a consistência e feito o registro das pe-
ças concretadas para garantia da rastreabilidade. 
Posteriormente, os corpos de prova foram ensaia-
dos aos 7 e 28 dias à compressão axial, assim como 
determinado o módulo de elasticidade.

O projeto do Centro Empresarial Antártica teve 
início em novembro de 2005 e, por enquanto, não 
há previsão de término. ■

O Centro Empresarial Antártica, prédio multiuso que está sendo construí-
do em Ponta Grossa, no Paraná, é um novo conceito de desenvolvimento 
imobiliário, já que será a maior obra e terá a mais alta torre do centro da 
cidade. A denominação "multiuso" justifica-se, porque abrigará um shop-
ping center com diferentes tipos de lojas, empresas, bancos e escritórios 
de médio e grande porte, além de salas de ginástica e restaurante.
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Sistema industrial agiliza construção 
de conjunto habitacional

O método consiste na moldagem de paredes e 
lajes de concreto armado com telas soldadas, para 
execução de edifícios multipiso. O grande diferencial 
está na utilização de fôrmas metálicas, chamadas 
"fôrmas tipo banche", para se moldar in loco numa 
primeira etapa todas as paredes e, em seguida, todas 
as lajes. Por esse sistema todas as paredes apresen-
tam função estrutural. Outra vantagem é que nessas 
fôrmas já é possível incorporar toda a infra-estrutura 
de elétrica, hidráulica e gás, necessária para os apar-
tamentos, que é concretada junto com a parede. Esse 
sistema construtivo recebeu o certificado de Referên-
cia Técnica do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológi-
cas do Estado de São Paulo).

Apenas para se ter uma idéia da agilidade obtida, 
na obra do Conjunto Terras Paulistas a Construto-
ra está trabalhando com dois jogos de fôrmas. Isso 
significa que em 10 dias se conclui a estrutura de 
dois edifícios. "É uma maneira mais industrializada 
de se construir, queimando etapas e obtendo uma 
obra mais limpa", esclarece o eng. Sérgio Christia-
no, diretor técnico da Sergus.  Essas fôrmas podem 
ser reutilizadas em torno de 500 vezes, ou seja, 

pesar do pouquíssimo tempo para execução, 
as obras do Conjunto Habitacional Terras 
Paulistas, localizado no bairro de Itaim Pau-
lista, zona leste de São Paulo, estão trans-
correndo a todo vapor e dentro dos crono-

gramas fixados.
A obra compreende 39 edifícios, com térreo mais 

quatro pavimentos, num total de 780 unidades e sua 
execução está dividida em duas fases. Nesta primeira 
etapa, estão sendo executadas 480 unidades. Os apar-
tamentos, de dois dormitórios, têm 45 m² de área útil.

Os prazos apertados foram definidos pela Caixa 
Econômica Federal, contratante do empreendimento, 
que faz parte do PAR - Programa de Arrendamento 
Residencial e têm justificativa porque as moradias, 
de padrão popular, precisam ficar prontas o mais rapi-
damente possível, pois vão ajudar a diminuir o déficit 
habitacional na maior capital do país.

Mas esse não parece ser um grande problema 
para a Construtora Sergus, contratada para executar 
a obra. Isso porque já há alguns anos a Construtora 
adota um sistema construtivo que se encaixa perfei-
tamente para esse tipo de construção.

A

como se tem dois apartamentos por ciclo, é possível 
executar 1.000 unidades por jogo de fôrmas.

A comparação com as fôrmas túnel é inevitável. Na 
avaliação do eng. Sérgio, os sistemas são bem pare-
cidos, e a principal diferença é que na fôrma túnel as 
paredes e lajes são moldadas de uma única vez, com 
um único conjunto de fôrmas. Já no caso das fôrmas 
banche, primeiro são moldadas as paredes e no dia 
seguinte são moldadas as lajes, sobre as paredes já 
desformadas. Outra diferença é que nas fôrmas túnel 
são necessários alguns complementos em alvenaria 
ou pré-moldados, principalmente na fachada, o que 
não ocorre com as fôrmas banche, em que se executa 
100% da estrutura em concreto.

De acordo com o engenheiro, o sistema funciona 
como uma linha de produção industrial. De forma 
geral, verticalmente, o prédio é dividido em duas par-
tes (que no caso correspondem a dois apartamentos 
cada) e enquanto se está concretando as paredes de 
uma metade, se concreta as lajes da outra metade do 
edifício. Na seqüência, os conjuntos de fôrmas são 
trocados de lado e se invertem as concretagens.

Na obra do Conjunto Habitacional Terras Paulis-
tas são concretados num dia aproximadamente 800 
m² de parede. A desforma das paredes ocorre no 
dia seguinte da concretagem e há 28 dias, essas 
paredes atingem resistência entre 30 e 35 MPa. O 
engenheiro esclarece que esse concreto tem que ter 
alta resistência inicial, porque a desforma é feita 
em poucas horas. Por conta disso, há a necessidade 
de se contar com o apoio de aditivos plastificantes, 
para se fazer a descarga rapidamente, até porque 
a especificação do concreto nesse sistema prevê 
slump muito alto (16±3).

Nesse processo, as telas soldadas têm um papel 
de destaque. "Se a gente não utilizasse telas esse 
ciclo de construção, que tem que durar exatamente 
um dia - entre desforma, montagem, colocação de 
telas e infra-estrutura elétrica e hidráulica, e con-
cretagem - seria completamente inviável", avalia 
o eng. Sérgio Christiano. A tela soldada é funda-
mental para se conseguir essa produtividade, velo-
cidade na construção e a qualidade e uniformidade 
exigidas pelo sistema construtivo. "Imagine se ti-
véssemos que fazer essa armação com vergalhão no 
próprio canteiro de obras. Seria muito complicado, 
sem contar que fugiria completamente do conceito 
de obra industrializada que procuramos atingir".

Outra grande vantagem desse sistema construtivo, 
do ponto de vista do meio ambiente, é que se tem 
muito pouca perda de materiais, além do fato que o 
volume de entulho e resíduos é bem reduzido, princi-
palmente em comparação com a alvenaria convencio-
nal, porque não há quebras na fase de acabamento.

As obras da primeira fase do Conjunto foram ini-
ciadas em dezembro de 2005, com entrega prevista 
para dezembro de 2006.  ■

Telas soldadas são parte fundamental do processo
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om capacidade prevista para 13.000 pes-
soas, o Ginásio será o maior e mais moder-
no do estado e, dotado de toda a infra-es-
trutura exigida, credencia Mato Grosso a 
sediar eventos nacionais e internacionais. 

A obra está sendo realizada pela Lotufo Engenha-
ria e Construções, para o Governo do Estado, e teve 
início em março deste ano. A área do terreno atinge 
61.650 m², com área total construída de 15.430 m².

Dividido em três pisos, o ginásio terá espaços como 
um auditório para 200 pessoas, alojamentos com ca-
pacidade para mais de 200 atletas, vestiários e salas 
administrativas além de comportar a nova sede da 
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Seel). 

Segundo o engenheiro da obra, Cláudio Roberto de 
Souza, o tipo de fundação utilizado na obra foi o tubu-
lão a céu aberto, com blocos de coroamento e os tra-
balhos de fundação foram feitos através de perfuratriz 
mecânica e as bases e blocos de forma manual.

A partir da fundação, surgem quatro pilares de 
concreto, com 3,50 m de diâmetro e 4,50 m de altu-
ra. Esses pilares serão ligados, dois a dois no sen-
tido longitudinal do ginásio por quatro gigantescas 
vigas arqueadas, com secção de 4,00 m x 4,00 m e 
140,00 m de extensão, que serão responsáveis pelo 
suporte de toda a estrutura que formará a cobertura 
do ginásio. Ao final, a extensão mais elevada destas 
vigas chegará a altura aproximada de 36 m, o equi-
valente a um prédio de 12 andares. 

Um dos destaques dessa construção está relacio-

Maior ginásio poliesportivo do
Mato Grosso tem estrutura em 

pré-moldados de concreto

C nado justamente à tecnologia construtiva empregada, 
com a opção por pré-moldagem total da estrutura (vi-
gas e pilares) no próprio canteiro, utilizando concreto 
dosado em central do tipo auto-adensável, com espe-
cificações de f

ck
 variando entre 30 a 35 MPa. O projeto 

das estruturas de concreto ficou a cargo do eng. Lúcio 
Roberto de Almeida.

O eng. Cláudio Roberto explica que a decisão de 
se utilizar concreto auto-adensável foi tomada prin-
cipalmente por propiciar melhora significativa do 
acabamento final das peças, devido a redução sensí-
vel da quantidade de bolhas, além de melhor estabi-
lização das fôrmas e racionalização da mão-de-obra 
empregada nas concretagens.

A opção pelas peças de concreto pré-moldadas no 
canteiro deve-se, segundo os construtores, ao curto 
prazo para a execução da obra, bem como à unifor-
midade e qualidade conseguidas, graças ao controle 
e acompanhamento constante de todas as etapas do 
processo de construção.

A cobertura do Ginásio será executada em es-
trutura metálica, com cobertura em telhas de aço 
termoisoladas, e está sendo montada no canteiro 
juntamente com a fabricação e montagem dos pré-
moldados de concreto.

No total, estão sendo utilizado na obra do Ginásio 
Poliesportivo Professor Aecim Tocantins cerca de 
6.200 m3 de concreto. ■

Sai 2ª edição do manual 
“Pavimentos Industriais de 
Concreto Armado - Projeto 

e Critérios Executivos”
Fruto de mais de dois anos de pesquisa, o IBTS 

está lançando o Manual, desenvolvido pelo eng. 
Públio Penna Firme Rodrigues. Contendo 102 pági-
nas, ilustrado com fotos, tabelas e gráficos, o tra-
balho se destaca por reunir numa única publicação 
todos os aspectos técnicos que envolvem o tema, 
como análise do terreno de fundação, sub-bases, 
materiais, dimensionamento, posicionamento da 
armadura, concretagem do piso, entre outros. A 
segunda edição traz também como diferencial a 
atualização das informações, abordando os pro-
cedimentos mais modernos relacionados ao seg-
mento de pavimentos industriais.

Os interessados podem acessar o conteúdo do 
Manual através do site do IBTS (www.ibts.org.br), 
ou entrar em contato direto com o Instituto, pelo 
tel. (11) 3826-5954.

Cuiabá deve receber, no início de 2007, o primeiro ginásio poliesportivo 
de padrão internacional do estado do Mato Grosso. Trata-se do Ginásio 
Professor Aecim Tocantins, que faz parte do Complexo do Estádio Gover-
nador José Fragelli, também conhecido como Complexo do Verdão.

O mercado de infra-estrutura conta com uma 

nova ferramenta para o controle de qualidade 

e especificação das aduelas de concreto. Trata-

se da "NBR 15.396 Aduelas (Galerias Celulares) 

de Concreto Armado Pré-fabricadas - Requisitos 

e Métodos de Ensaios", publicada na ABNT em 

14/08/2006.

Mais informações e compra da norma no site 

da ABNT (www.abnt.org.br).

Norma de aduelas

Lançamentos Tecnologia



om a proximidade dos Jogos Pan-
Americanos de 2007, a cidade do Rio 
de Janeiro, que sediará o evento, se 
transforma em um verdadeiro canteiro 
de obras. Os investimentos na capital 

fluminense para o maior evento esportivo das 
Américas devem ultrapassar R$ 2 bilhões.

Um dos destaques é a Vila Olímpica, que abri-
gará os cerca de 8 mil atletas e membros das 
delegações de 42 países durante os Jogos, em 
construção no bairro da Barra da Tijuca. As obras 
estão sendo realizadas em um terreno de 210 
mil m², e compreendem 17 prédios com 1.480 
apartamentos, além de toda a infra-estrutura de 
alimentação, segurança e assistência médica.

Com a missão de executar o arruamento inter-
no da Vila Olímpica, que compreende quase 1 km 
de extensão, a Sanerio Engenharia deu mostras 
de que a integração dos processos pode propor-
cionar saltos de qualidade e ganhos em escala.

Devido às características do solo da região, 
a solução adotada para esse pavimento foi, ini-
cialmente, a construção de uma laje estaqueada 
em concreto armado com 25.000 m², com poste-
rior execução de aterro e pavimentação flexível, 
dimensionada para atender às necessidades 
técnicas do empreendimento. 

O concreto utilizado nessa laje apresenta espe-
cificação de f

ck
 de 20 MPa. O projeto de armação 

inicialmente previa utilização de aço solto. Porém, 
em virtude das habituais dificuldades técnicas em 
se executar grandes panos de lajes estaqueadas 
e do apertado cronograma das obras, foram estu-
dadas tecnologias para otimização.

Concreto Armado é utilizado em 
arruamento da Vila Olímpica

C Visando ganhos de produtividade e melhores 
condições de execução, a Construtora optou pela 
utilização de telas soldadas para as armaduras dos 
tabuleiros, treliças soldadas para o espaçamento 
das telas e armaduras para sapatas prontas.

Os estudos realizados antes da execução apon-
taram a viabilidade econômica e a agilidade ofere-
cidas pelo novo projeto. Depois da obra realizada, 
os números finais demonstram que a opção da Sa-
nerio por esse conceito de armaduras prontas em 
telas soldadas trouxe excelentes resultados.

De acordo com o eng. Adjalmir Alves de Ma-
tos, da Sanerio, a execução dos tabuleiros com 
telas soldadas e treliças resultou em armações 
de melhor qualidade e a solução mostrou-se com-
petitiva do ponto de vista financeiro. Para chegar 
a tal avaliação, a Construtora manteve um rígido 
controle dos índices de produtividade no canteiro 
de obras, que pôde comprovar na prática os re-
sultados apontados nos estudos de viabilidade: a 
produtividade na etapa de armação dos tabulei-
ros triplicou, permitindo reduzir à metade o prazo 
de execução de cada trecho. E mais: além de ve-
locidade, os ganhos projetados correspondem a 
cerca de 10% do custo total das armações.

No total, foram utilizadas na laje estaqueada 
cerca de 270 t de telas soldadas, 15 t de treli-
ças e 43 t de sapatas armadas, além de 4.200 
m3 de concreto.

Após os Jogos Pan-americanos, a Vila passa-
rá a ser um condomínio residencial. Quando o 
projeto foi lançado, todos os apartamentos fo-
ram vendidos em um só dia. ■

Pavimento armado com telas soldadas traz economia e agilidade 

O IBTS firmou parceria com a TQS Informática, tradicional em-
presa de desenvolvimento de sistemas computacionais gráficos 
para engenharia estrutural. Inicialmente, a pedido do IBTS a em-
presa desenvolveu o módulo de detalhamento de telas soldadas 
para o sistema CAD/TQS. Agora, representantes técnicos do 
IBTS participam dos cursos oferecidos pela TQS para seus clien-
tes, para descrever detalhes dessa ferramenta do sistema. To-
talmente baseado em exemplos de edifícios reais, o curso CAD/
TQS tem o objetivo de dar uma visão geral dos sistemas, explicar 
o funcionamento dos principais menus, apresentar diversos flu-
xogramas gerais de operação e detalhar cada subsistema (vigas, 
pilares, lajes, pórtico, grelha etc). Graças a essa parceria, o IBTS 
já participou, junto com a TQS, de cursos nas cidades de Natal 
(RN), Cuiabá (MT), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Salvador (BA), 
além de São Carlos, Ribeirão Preto e São Paulo (SP). Para este 
ano ainda está previsto mais um curso em São Paulo.

Sistemas CAD/TQS

O IBTS fechou uma parceria com a ABECE (Associação Brasi-
leira de Engenharia e Consultoria Estrutural), para oferecimento 
de cursos para os membros da Associação. A primeira iniciativa 
foi a realização do curso “Especificar e Detalhar Telas Soldadas 
em Projetos de Concreto Armado”, em 29 de agosto, na sede 
da ABECE. O curso teve o objetivo de difundir todo o processo 
de especificação, detalhamento e execução de telas soldadas, 
abordando os conceitos de fornecimento do material, tipos de 
telas, representação gráfica, emenda, ancoragem, corte, dobra-
mento, armaduras alternadas, interpretação e leitura de projeto 
com telas e colocação do material na fôrma. Os participantes 
ainda receberam gratuitamente o software “Detalhamento de 
Lajes Armadas com Telas Soldadas - Versão 2”, ferramenta que 
auxilia os projetistas a especificar e detalhar telas soldadas em 
seus projetos, e que tem a chancela da ABECE. A expectativa dos 
parceiros é que ainda este ano sejam realizados outros cursos 
nesta área, tanto na sede da Associação, em São Paulo, quanto 
em outros estados.

Parceria com a ABECE
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Cidades

Canalização de córrego 
demanda concreto especial

O grande diferencial desta obra está justamen-
te nas características do concreto que está sendo 
utilizado. Em função do tipo de obra a que se des-
tina, houve a necessidade de se usar um concreto 
hidráulico, com alta resistência superficial a abra-
são e desgaste, e baixa permeabilidade, além de 
efeito bacteriano. “Neste canal haverá circulação 
predominante de esgoto pluvial e, eventualmente, 
lançamentos não controlados de esgotos domésti-
cos. Com isso, também, a resistência a sulfatos e 
outros agentes químicos foi prevista no concreto”, 
avalia o eng. Resende de Sá, responsável pelo traço 
do concreto. 

Para atender as questões estruturais do projeto, o 
concreto foi especificado com f

ck
 20 MPa, no entan-

to, devido às exigências de durabilidade e resistên-
cia superficial, foi necessária a adição de sílica ati-
va e utilização de baixa relação água/aglomerante, 

Córrego tem aproximadamente 6,5 km de 
extensão e o projeto é importantíssimo para 
a capital goiana, uma vez que a urbanização 
e o crescimento da cidade acabaram englo-
bando toda a área do Córrego, desde sua 

nascente. Hoje, ele corta 15 bairros de Goiânia, tor-
nando-se afluente do Ribeirão Anicuns, que por sua 
vez deságua no Rio Meia Ponte, um dos principais 
que abastecem a região metropolitana.

Segundo o engenheiro e consultor técnico da obra, 
André Geyer, durante a primeira etapa, que se iniciou 
no mês de agosto de 2004, foi canalizado 1 km do 
córrego e a etapa atual já se encontra com mais 1 
km canalizado. Há previsão para execução de mais 
200 m de canalização até fim de novembro deste ano. 
“Até o momento, foram utilizados 5.500 m3 de con-
creto estrutural e 650 m3 de concreto não estrutural”, 
esclarece Geyer. 

O

sendo a obra executada com uma resistência média 
aos 28 dias de 30 MPa. “Neste projeto, também, 
utilizamos aditivos para controlar o tempo de pega 
do concreto e para adequar o slump do concreto em 
seu bombeamento”, justifica o eng. Resende.

De acordo com o eng. André Geyer, outro ponto 
importante nessa obra é a utilização de fôrmas me-
tálicas em placas, uma vez que este tipo de fôrma 
possibilita fazer curvas de raios mais longos, carac-
terísticas deste tipo de canalização. “As modula-
ções e tamanhos permitem ajustar perfeitamente a 
altura e a espessura das paredes do canal, como 
também fixar diretamente nelas os alinhadores 
verticais e horizontais, escoras, andaimes e guarda 
corpo” comenta.

Entre os aspectos construtivos de logística vale 
ressaltar que no trecho da foz do Córrego Vaca-Bra-
va, um afluente do Córrego Cascavel, foi necessária 
à execução de uma seção em “Y”, dois corta-rios e 
ensecadeiras simultâneos, dois pontilhões para tra-
vessia de veículos interligando as futuras marginais 
com o trânsito local no setor. Também, foi impres-
cindível o deslocamento de um coletor de esgotos 
sanitários de 600 mm de diâmetro e a execução de 
uma galeria de águas pluviais de 1000 mm de diâ-
metro. Assim, todo o trânsito do local foi desviado, 
circundando a obra, no período de execução do pri-
meiro pontilhão, das galerias de águas pluviais e do 
deslocamento do coletor de esgotos sanitários.

 ■

Obter qualidade e redução de custos numa obra de grande porte. Esse é 
o desafio que a Construtora Fuad Rassi Engenharia está enfrentando ao 
realizar a canalização do Córrego Cascavel, em Goiânia (GO).
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O piso está sendo concretado em placas, com di-
mensões de 4,50 m x 6,00 m, com armadura dupla 
de telas soldadas. O concreto utilizado apresenta 
especificação de f

ck
 30 MPa, sem aditivos.  

Na preparação do solo trabalhou-se da seguinte 
forma: terreno natural CBR 10%, base de 500 mm 
de espessura de escoria compactada com mix de 
40% de escoria fina e 60% de escoria grossa.

Segundo os construtores, a tela soldada é funda-
mental para a execução desse tipo de pavimento 
industrial, principalmente pelo ganho de tempo 
na execução do piso. Outros benefícios oferecidos 
pela tecnologia das telas soldas são a qualidade 
da armação e a uniformidade proporcionada.

Como servirá basicamente para tráfego de cami-
nhões pesados, o acabamento do piso foi apenas 
sarrafeado e as preocupações com nivelamento 
estiveram restritas as declividades necessárias 
para ruas e canaletas. 

Nessa obra da unidade siderúrgica foram utili-
zados 182 t de telas soldadas do tipo Q 636, nas 
dimensões de 6,00 m x 2,45 m.  ■

obra compreende a ampliação de três gal-
pões para armazenagem, num total de 1.600 
m² de área construída além da construção 
de um pátio, que também servirá para ar-
mazenagem e área de circulação viária.

A área total de piso estruturalmente armado para 
o pátio da expedição compreende 6.971 m², e a obra 
está dividida em duas etapas: na primeira fase, re-
alizada no último mês de agosto pela Construtora 
Aceplan, foram concretados 2.290 m² de piso. Já a 
segunda fase, que contemplará os demais 4.681 m², 
está aguardando contratação.

O piso que está sendo executado servirá priorita-
riamente para tráfego de carretas e empilhadeiras, 
e foi projetado para dar conta de uma sobrecarga 
rodoviária de caminhões classe 45.

Segundo o eng. Gilberto José Sanchez, projetista 
da obra, a opção pelo pavimento estruturalmente ar-
mado se deu em virtude da resistência oferecida por 
este tipo de aplicação. "Como se trata de uma região 
de pátio, com muitas curvas e tráfego constante de 
carretas, a possibilidade de uso do pavimento as-
fáltico foi descartada, porque haveria um desgaste 
muito maior do piso".

A
As obras de ampliação da unidade de uma siderúrgica no Rio de 
Janeiro têm como um dos destaques a execução de quase 8.600 m2 
de pavimento de concreto estruturalmente armado.

Siderúrgica utiliza pavimento de concreto
armado para tráfego de caminhões

Siderúrgica utiliza pavimento de concreto
armado para tráfego de caminhões



Expansão

Construtora adota concreto
auto-adensável em edifícios

"A importância do CAA em obras como esta 
reside na alta fluidez oferecida, que facilita a tra-
balhabilidade, podendo ser moldado em fôrmas, 
preenchendo cada espaço vazio com grande fa-
cilidade, através de seu peso próprio, eliminando 
o uso de vibradores. Isso significa agilidade na 
execução da obra e permite racionalização da 
mão-de-obra empregada, resultando também em 
maior durabilidade para as fôrmas utilizadas e 
uma grande redução no nível de ruídos na obra. 
Além de tudo, ele ainda apresenta resistência 
semelhante ao concreto normal", avalia o eng. 
Paulo Henrique.

No caso dos edifícios Riviera Dei Fiori e Riviera 
di Venezia toda a estrutura (pilares, vigas e la-
jes) foi executada com concreto auto-adensável 
dosado em central, com especificação de f

ck
 de 30 

Condomínio é formado pelos edifícios Ri-
viera Dei Fiori e Riviera di Venezia, que 
ocupam área construída de 25.445 m², num 
terreno de 3.150 m². O empreendimento 
está localizado no Jardim Goiás, uma das 

regiões mais valorizadas da capital goiana.
O edifício Riviera Dei Fiori é composto de 27 pa-

vimentos, sendo dois subsolos,  térreo, mezanino e 
21 pavimentos tipo, com quatro apartamentos por 
andar, além de dois pavimentos para as cobertu-
ras, totalizando 88 apartamentos, Já o edifício Ri-
viera Di Venezia tem 22 pavimentos, com subsolo, 
térreo, mezanino,17 pavimentos tipo, com quatro 
apartamentos por andar e dois pavimentos para as 
coberturas, totalizando 72 apartamentos.

Obras como essa revelam o crescimento no uso 
do CAA na região Centro-Oeste do país, o que não 
ocorre por acaso. Esse tipo de concreto tem carac-
terísticas ideais para o clima quente e seco, devido 
à baixa relação água/cimento.

De acordo com o Coordenador de Obras da 
Toctao Engenharia, eng. Paulo Henrique Ribeiro, 
a Construtora passou a utilizar o concreto auto-
adensável em suas obras a partir deste ano, com 
ótimos resultados. A avaliação é de que esse tipo 
de concreto dosado em central apresenta melhor 
espalhamento e utiliza menor volume de água em 
sua composição, graças à utilização de aditivos de 
última geração à base de policarboxilatos.

De forma geral, a grande fluidez e compacidade 
do traço do CAA garantem uma qualidade final su-
perior às peças, que resistem melhor às agressões 
e tornam-se mais duráveis, reduzindo a possibili-
dade de fissuração por retração hidráulica, e elimi-
nando o adensamento mecânico.

O concreto auto-adensável oferece outras van-
tagens como um melhor acabamento do concreto 
aparente, possibilidade de utilização de fôrmas de 
pequenas dimensões e maior facilidade e velocida-
de de bombeamento em grandes distâncias, tanto 
horizontais quanto verticais.

O

MPa. Nesse concreto foram utilizados aditivos 
superplastificante (para se alcançar alta fluidez 
nas misturas) e modificador de viscosidade (ofe-
rece um aumento da coesão, prevenindo-se a ex-
sudação e segregação do concreto).

Do ponto de vista das concreteiras, não há 
qualquer dificuldade em lidar com essa especifi-
cidade de concreto, e as preocupações devem re-
sidir no controle da umidade dos agregados, além 
de evitar intervalos entre caminhões-betoneira na 
descarga.

Ao todo, está prevista a utilização pela Toctao 
Engeharia de 2.125 m³ de concreto auto-adensá-
vel nas obras do edifício Riviera Dei Fiori e 2.828 
m³ no Riviera Di Venezia. As obras dos edifícios 
foram iniciadas em maio de 2005 e a a conclusão 
está prevista para novembro de 2007. ■

A Construtora Toctao Engenharia está executando em Goiânia (GO), um condomínio de alto pa-
drão, onde um dos destaques é a utilização de concreto auto-adensável (CAA) nas estruturas.
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Conversão das armações leva 
agilidade a empreendimento de luxo

conversão do projeto de armação, que inicialmente 
previa o uso de vergalhão, para tela soldada. A mu-
dança ocorreu depois do início da obra, porque os 
construtores se convenceram de que as telas pode-
riam oferecer um resultado muito mais satisfatório 
em vários aspectos, principalmente no que diz res-
peito à qualidade e agilidade de armação das lajes, 
o que foi fundamental nesse empreendimento, em 
virtude do rigoroso cronograma de obras.

Esse bom resultado pôde ser avaliado em núme-
ros pelo eng. Spinola, com a redução de até um dia 
no ciclo de concretagem de cada laje. “Pelo ciclo 
normal, com armação de vergalhão, levávamos cer-
ca de cinco dias. Trabalhávamos da seguinte forma: 
1º dia, executando gastalhos e levantando pilares; 
2º dia, montagem de fôrmas; 3º dia, concretagem 
dos pilares; 4º dia, montagem das tubulações elé-
tricas e da armação; 5º dia, concretagem da laje. 
Percebemos na prática que, com as telas soldadas 
era possível reduzir esse ciclo em quase um dia, 
chegando a concretar a laje no quarto dia à tarde”.

novar e se abrir para novas tecnologias sem-
pre foi uma das preocupações da Construtora 
Bracco em todos os seus empreendimentos. E 
isso ficou claro mais uma vez no caso do Prac-
tical Life Pensilvânia, sofisticado empreendi-

mento em construção na zona sul da capital paulista.
Isso porque a Construtora se dispôs a realizar uma 

mudança no projeto de armação, adotando outra so-
lução, mesmo depois de as obras já terem sido inicia-
das. O resultado não poderia ser melhor.

O conceito Practical Life foi desenvolvido a partir 
de 1998 e compreende edifícios residenciais inteli-
gentes, que aliam conforto e tecnologia. O Practical 
Life Pensilvânia tem área de terreno de 2.849 m², com 
frente para três ruas. A área construída compreende 
21.284 m² em uma única torre com 24 pavimentos 
tipo, com quatro apartamentos por andar, totalizando 
96 apartamentos (130 m² de área útil cada um, com 
quatro dormitórios ou três suítes), e mais duas cober-
turas penthouse.

O projeto do empreendimento é da empresa Uniarq e 
o projeto estrutural está a cargo da Monteiro Linardi.

Inicialmente, foram realizadas as paredes diafrag-
ma, único ponto onde foram enfrentadas algumas di-
ficuldades. “Esse trabalho foi um pouco problemático 
porque era uma parede de 30 cm de espessura e 12 
metros de profundidade sendo que nos primeiros 3 a 
4 metros  encontramos uma camada de solo muito 
ruim, sem suporte, e que provocou algumas defor-
mações no topo da parede, durante a concretagem”, 
explica o eng. da obra, Roberto Spinola do Amaral.

A fundação foi realizada através de sapatas.Uma 
delas, a sapata central (que atinge os três poços de 
elevadores e a caixa de escada), de grandes propor-
ções, consumiu cerca de 200 m³ de concreto. De acor-
do com o eng. Spinola, tendo em vista o volume de 
concreto empregado nesta sapata, foi utilizado gelo 
no concreto, para  não gerar super aquecimento.

Todo o concreto utilizado na obra (sapatas, pilares, 
vigas e lajes) apresenta especificação de f

ck
 30 MPa. 

As lajes do pavimento tipo têm espessura variando 
de 12 a 14 cm, e apresentam armação positiva e 
negativa em telas soldadas, exceto nos negativos 
das varandas.

Aliás, um dos diferenciais do Practical Life Pensil-
vânia está justamente nas armações, onde houve a 

I As telas soldadas foram usadas a partir do segun-
do pavimento tipo e a experiência foi considerada 
amplamente satisfatória pela Construtora Bracco. 
“A tela confere maior qualidade, é muito mais fácil 
de aplicar, traz velocidade ao trabalho de armação. 
Além disso, a qualidade é incomparável, você vê 
as malhas retilíneas, perfeitas, ao contrário do que 
acontecia com o vergalhão, e que, no caso da arma-
ção negativa cedia a qualquer contato e não trazia, 
de maneira alguma, a uniformidade que vemos hoje 
com a tela”, avalia o eng. Roberto Spínola.

O engenheiro ainda explica que outras vantagens 
da tela soldada é que ela chega na véspera da uti-
lização sendo estocada no canteiro e transportada 
por grua, imprescindível para a utilização de telas, 
até o ponto onde será montada a  armação. E, ape-
sar de terem começado a construção executando ar-
mação com vergalhão, também não houve qualquer 
problema de adaptação tanto do projeto estrutural, 
quanto dos trabalhadores à tela soldada.

Outro fator importante é que as telas soldadas faci-
litam sobremaneira a conferência. “Os armadores não 
têm como esquecer alguma barra, as tela vem cortadas 
nas medidas certas, devidamente identificadas, basta 
conferir os transpasses de projeto e pronto. Eu acredito 
que a partir de agora, a postura da Construtora será 
de tentar viabilizar primeiro o uso das telas soldadas”, 
analisa o engenheiro.

O início das obras do Practical Life Pensilvânia se 
deu em julho de 2005, com previsão de entrega em 
agosto de 2007. ■

Mudança para telas soldadas em plena construção gera ótimos resultados

Eficiência



Congresso

Concursos estimulam universitários 
a estudar e produzir em concreto

planejamento, a dosagem de concreto, a confec-
ção de fôrmas, a análise experimental, dentre ou-
tros estudos realizados para a competição, esti-
mulam ainda mais o desempenho dos estudantes 
durante o período acadêmico e os preparam para 
enfrentar o mercado de trabalho.

Criando uma "Praçarela"

Já o Concurso Ousadia é uma competição que 
busca unir estudantes dos cursos de engenharia e 
arquitetura para trocarem experiências e planeja-
rem, juntos, soluções arquitetônicas eficazes, durá-
veis e ousadas, que motivem o entrosamento entre 
os participantes.

O desafio consiste na projeção de uma ponte de 
concreto (simples, armado ou protendido), que de-
monstre viabilidade econômica e técnica. Fugindo 
das características convencionais, essa obra de-
verá funcionar como uma PRAÇARELA (passarela 
no formato de uma praça). De acordo com a arq. 
Fernanda Pereira, coordenadora do Concurso, 
este nome surgiu do fato de que a obra deverá, 
ao mesmo tempo, estabelecer uma conexão entre 
o estádio do Maracanã e a Quinta da Boa Vista, 

aí a criação de uma série de concursos, que 
visam apresentar novas tecnologias em con-
creto, além de procurar desenvolver a capa-
cidade perceptiva dos universitários, estimu-
lando o conhecimento científico e oferecendo 

embasamento para o uso do concreto em busca de 
alternativas técnicas e práticas para um trabalho 
inovador. Neste ano o Congresso terá três atividades 
totalmente voltadas para o público universitário: os 
concursos Concrebol, APO e Ousadia.

Bolas de concreto

De acordo com a coordenadora do Concurso, 
eng. Janaína Araújo, o Concrebol é uma espécie de 
competição nacional, em que os estudantes devem 
apresentar pesquisas que consistam na projeção 
de uma bola de concreto simples, com dimensões 
pré-estabelecidas, conforme o regulamento. “O 
concreto deve apresentar uma grande resistência 
e a bola deve rolar em uma trajetória retilínea, pas-
sando por três etapas de comparação: dimensões, 
uniformidade e resistência à compressão. Em to-
das essas fases a bola de concreto funciona como 
um teste de habilidade entre os competidores, em 
que é analisado o desenvolvimento de um método 
construtivo na produção de concreto de alta resis-
tência”, esclarece.

A engenheira ressalta que não é permitido o uso 
de nenhum tipo de fibra, inclusive de origem mi-
neral. A novidade para as instituições foi à redu-
ção do número de bolas: a partir deste concurso, 
cada grupo só poderá trabalhar com duas bolas. 
“O objetivo dessa diminuição de bolas é facilitar 
a competição, deixando-a mais rápida para que os 
alunos tenham tempo para participarem das outras 
atividades do Congresso”. 

Segundo a coordenadora do Concrebol, a parti-
cipação dos estudantes no Concurso os instiga a 
pesquisar e colocar em prática teorias só vistas em 
salas de aulas, como o trabalho em equipe. Já o 

D superando avenidas e 
vias férreas, e apresen-
tar características de 
uma praça elevada, que 
lembre área de lazer.

A remodelação des-
ta área já faz parte dos 
planos da Prefeitura do 
Rio de Janeiro, dentro 
do Plano de Reabilitação 
Integrada de São Cristo-
vão, desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de 
Urbanismo do Rio.

O sucesso do Aparato ao Ovo

O concorrido Concurso do Aparato de Proteção 
ao Ovo - APO, atingiu a sua 13ª versão, reunindo 
equipes de estudantes de engenharia de todo o 
país, com a missão de projetar e construir uma 
peça de concreto simples ou armado, capaz de 
suportar uma grande carga de impacto que lhe 
será imposta.

O Aparato é formado por um pórtico de concre-
to armado, que deve resistir ao peso de um objeto 
metálico, com diâmetro de 50 mm, pesando 15 kg, 
que cai de alturas crescentes de 0,5 m, 1 m, 1,5 
m, 2 m, e 2,5 m em cada etapa, incidindo sobre a 
superfície superior do Aparato. Os trabalhos são 
julgados por uma comissão composta por mem-
bros do IBRACON ou convidados indicados pela 
diretoria do próprio Instituto. 

Segundo o presidente do IBRACON, Paulo He-
lene, a iniciativa da entidade em criar concursos 
de competitividade saudável como esses é im-
portante por aproximar os universitários de enge-
nharia e arquitetura do mundo do concreto, pos-
sibilitando conhecer mais a fundo todas as suas 
potencialidades.  ■

Uma preocupação crescente do IBRACON na organização do Congresso Brasileiro do Concreto é 
estimular a crescente participação dos universitários das áreas de engenharia e arquitetura no evento.
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Jogos Panamericanos 
inspiram o 48º CBC

4.  Métodos Construtivos (Construction 
Methods);

5.  Análise Estrutural 
(Structural Analysis);

6.  Materiais e Produtos Específicos  
(Special Products and Materials);

7.  Sistemas Construtivos Específicos  
(Special Construction System)

Prestigiaram o Congresso diver-
sas personalidades nacionais e 
internacionais ligadas ao mundo 
do concreto, como Mohan Malho-
tra; Bruno Contarini; Mário Franco; 
Ricardo França; Adão da Fonseca; 
José Zamarion; Terence Holland; 
Fernando Stucchi; Pedro Castro; 

Geraldo Isaia; Carmen Andrade; Munir El Debs e 
Paulo Monteiro. Também já estão confirmados o 
diretor da Tomasetti Group, Leonardo Garzon; dire-
tor da Skidmore, Owings & Merril, William Baker; 
professor da Universidade Católica do Chile, Carlos 
Videla; gerente do Instituto do Concreto do Chile, 
Juan Pablo Covarrubias; e o integrante do Instituto 
Americano do Concreto (ACI), Thomas Verti.

Simultaneamente ao CBC 2006 foram realizados 
outros importantes eventos ligados ao concreto, 
como o II Simpósio sobre Reação Álcali-Agregado 
em Estruturas de Concreto (II RAA), que contou com 
o apoio do Comitê Brasileiro de Barragens (CBCB); o 
II Simpósio Ibero-Americano sobre Concreto Estrutu-
ral (SIABE 06), e a II Conferência International sobre 
Concreto Estrutural (INCOS 06).

A 49º edição do Congresso Brasileiro do Concreto 
será realizada na cidade gaúcha de Bento Gonçalves. 
Os interessados nas informações sobre os trabalhos 
apresentados na 48ª edição do Congresso Brasilei-
ro do Concreto podem obter pelo site da instituição  
www.ibracon.org.br, ou pelo telefone (11) 3735-0202.
 ■

ntre os dias 22 e 27 de 
setembro, construtores, 
engenheiros, arquitetos 
e comunidade acadê-
mica, ligados à área 

de concreto estiveram com as 
atenções voltadas para o Rio de 
Janeiro, onde aconteceu a 48ª 
edição do Congresso Brasileiro 
do Concreto. O evento, organiza-
do pelo IBRACON, foi realizado 
no Pavilhão 5 do Rio Centro, nas 
proximidades da Barra da Tijuca, 
zona oeste da capital fluminense.

Tendo como tema principal 
"CONCRETO: DO LABORATÓRIO 
DE PESQUISA AOS CANTEIROS DE OBRAS", o Con-
gresso reuniu cerca de 1500 participantes de todos os 
segmentos da construção civil, em diversas atividades 
que propiciaram um intercâmbio sobre os avanços e 
perspectivas em termos de pesquisas e práticas rela-
cionadas ao uso do concreto no Brasil e no mundo. 

A escolha do Rio de Janeiro para sediar o evento 
não se deu por acaso. Afinal, em 2007 o Rio será pal-
co de um dos maiores eventos esportivos do mundo 
- os Jogos Panamericanos - e a cidade se transfor-
mou em um verdadeiro 'canteiro de obras'. “Nosso 
propósito foi aproveitar os projetos em andamento na 
cidade do Rio, em função dos Jogos Panamericanos 
de 2007, para programar uma série de visitas técni-
cas”, explica o arquiteto Paulo Amaro, coordenador 
regional do CBC 2006.

Para este ano o cronograma do evento trouxe pa-
lestras técnico-comerciais, conferências plenárias, 
apresentação de trabalhos técnicos e científicos, 
concursos entre estudantes de engenharia e arqui-
tetura, e cursos de atualização profissional. O Con-
gresso Brasileiro do Concreto também contou com 
um espaço para a exposição de estandes de grandes 
empresas do setor, a Feibracon - Feira de Produtos e 
Serviços ligados ao uso do Concreto.

Vale ressaltar, que os participantes do 48ª Congres-
so Brasileiro do Concreto puderam apreciar específi-
cos e diversificados temas da área: 

1.  Gestão e Normalização  
(Management and Standardization);

2.  Materiais e Propriedades (Materials and Properties);
3.  Projeto de Estruturas (Structural Design);

E

Personalidades 
recebem prêmio 

“Destaque do Ano”
Tradicionalmente, em todas as edições do Congres-

so Brasileiro do Concreto, o IBRACON outorga prêmios 
aos engenheiros, arquitetos e técnicos que mais con-
tribuições têm dado ao setor e à construção civil.

A escolha dos vencedores, chamados de "Destaques 
do Ano", é definida após um processo longo, transpa-
rente e ético, que tem início na consulta a todos os 
sócios, pedindo a indicação de nomes de destaque.

Esses nomes são, então, submetidos à análise e 
julgamento da Diretoria (21 membros) e do Conse-
lho Diretor (30 membros), constituindo um grande, 
abrangente, democrático e importante fórum com 
representantes da academia, das empresas, dos ma-
teriais, das obras, enfim da cadeia produtiva, forma-
dora e consumidora de concreto.

Para cada um dos prêmios é escolhido um ven-
cedor. Na cerimônia de abertura do Congresso, o 
nome do vencedor será tornado público, mantendo 
uma certa magia sobre o premiado, semelhante-
mente a outros prêmios internacionais. Na mesma 
data, cada prêmio será entregue por uma grande 
personalidade do setor.

Neste ano os vencedores foram:

Prêmio Emilio Baumgart (Engenharia Estrutural):
Nelson Cova

Prêmio Ary Frederico Torres (Tecnologia do Concreto):
Geraldo Cechella Isaía
 
Prêmio Gilberto Molinari (Reconhecimento aos 
serviços prestados ao IBRACON):
José Zamarion Ferreira Diniz

Prêmio Liberato Bernardo (Tecnologista em Labo-
ratório de Concreto):
Antônio Luiz de Lima
 
Prêmio Argos Menna Barreto (Engenharia de Cons-
truções):
Ramon Andreas Dória
 
Prêmio Francisco de Assis Basílio (Destaque do 
ano na região do evento):
Paulo Roberto Amaro

Prêmio Epaminondas Melo do Amaral Filho (Enge-
nharia no campo do Projeto e Construções de Con-
creto de Alto Desempenho):
José Carlos Sussekind

Prêmio Luiz Alfredo Falcão Bauer (Engenharia no 
campo da Pesquisa do Concreto e Materiais Cons-
tituintes):
Ênio Pazzini Figueiredo

Prêmio Luiz Lobo Barbosa Carneiro (Engenharia no 
campo da Pesquisa de Concreto Estrutural):
Américo Campos Filho
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Eventos

ada vez mais profissionais estão contatando o 
IBRACON interessados em participar do progra-
ma MasterPEC, a fim de obterem a certificação 
de profissionais de nível superior. Pelo projeto, 
para obter esse certificado, o profissional deve 

concluir um total de 120 créditos em cursos, no período 
máximo de 4 anos.

O programa MasterPEC tem como objetivo o desenvol-
vimento e difusão do conhecimento em projeto, materiais, 
controle, produção, inspeção, diagnóstico, proteção e re-
abilitação de estruturas de concreto, disponibilizando os 
avanços tecnológicos na área, a visão sistêmica e integra-
dora, e a ética e responsabilidade social.

Um dos principais destaques do programa MasterPEC 
é que os cursos tratam de questões atuais e de grande 
importância no mundo do concreto, além de serem sempre 
ministrados por profissionais e acadêmicos de renomada 
experiência na área.

Somente neste ano já foram realizados os seguintes 
cursos: "Patologia da Construção Civil", ‘Projetos de Can-
teiros de Obras’, "Patologia das estruturas de concreto", 
"Controle tecnológico dos materiais na obra", "Pavimentos 
de Concretos", e ‘Concreto de alto desempenho’.

Ainda para este ano, estão previstos os seguintes cursos:

C Novembro (dias 8 e 9 - das 13h às 17h)
"SISTEMA DE FÔRMAS E ESCORAMENTOS: 

ALTERNATIVAS E ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO"
Um curso extremamente didático. São apresentados os sistemas e os 
critérios de escolha para a melhor produtividade e qualidade das obras. 
Detalhes de projeto, dicas práticas. Assista a montagem de sistemas de 
fôrmas e escoramentos.
Palestrantes:
eng. Paulo Assahi, eng. Martín E. Sola, eng. Antonio Zorzi (espe-
cialistas em projeto, montagem e execução de formas e escoramentos)

Novembro (dias 21 e 22 - das 13h às 17h)
"A QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO E NA MANUTENÇÃO DE 

EDIFICAÇÕES PREDIAIS E INDUSTRIAIS"
Cada conceito um Case... A durabilidade através da qualidade em cada 
etapa da obra. O estabelecimento prático do custo total de ciclo de vida 
das edificações. A gestão da qualidade na construção e no gerencia-
mento de facilidades na manutenção - Programa de gestão.
Palestrantes:
eng. Leonel Tula, PhD, e eng. Roberto Bauer (especialistas em tecno-
logia do concreto, patologia, recuperação e manutenção de edificações)

Dezembro (dias 5 e 6 - das 13h às 17h)
"PROJETO E EXECUÇÃO DE LAJES COM SISTEMA TRELIÇADO"

Discutem-se as vantagens do uso de lajes com sistemas treliçados. Apre-
sentam-se as especificações de projeto e execução destas estruturas
Palestrante: 
eng. Itamar Vizotto (especialista em projeto de estruturas de concreto) 

Segmento de Engenharia e Consultoria 

Estrutural se reúne no ENECE 2006

A 9ª edição do ENECE - Encontro Nacional de Engenharia e Consultoria Estrutural, foi realizada nos 

dias 25 e 26 de outubro, em São Paulo. O evento teve o tema "NBR 6118:2003 - Uma revisão necessária".

A abertura solene, com a entrega do Prêmio Talento Engenharia Estrutural ocorreu no luxuoso 

Hotel Unique, na zona sul da cidade. Já as palestras técnicas, posse da nova diretoria e entrega 

de títulos de sócios honorários foram realizadas no Centro de Convenções Millenium.

Mais informações sobre o evento e os trabalhos apresentados podem ser obtidas 

no site da ABECE (www.abece.com.br).

Mais profissionais procuram 
Certificação MasterPEC


