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Delegação formada pelos 15 integrantes da associa-

ção, em frente a empresa Ergon, na Bélgica

Integrantes do Grupo acompanham a explicação do 

Professor Van Acker sobre projeto arquitetônico

Marcelo Ferreira e Iria Doniak, junto com o professor 

Kim Elliott, na Universidade de Nottingham.

Representantes do grupo brasileiro com o presidente 

da FIB, Hans Rudolf Ganz

Comissão viaja para Europa e 

Grupo formado por membros da Abcic participou de eventos e 
visitou importantes empresas e obras na Europa

reforça relacionamento com 
entidades internacionais

Em maio, uma comissão formada por 15 
integrantes da Abcic viajou para a Europa, 
com o objetivo de estreitar o relaciona-

mento internacional e buscar referências e ino-
vações do mercado europeu em relação ao sis-
tema construtivo em estruturas pré-moldadas 
de concreto. A comissão programou uma série 
de ações, que incluíram visitas as instituições, 
empresas e fábricas e na Bélgica conheceram 
a tecnologia empregada nos edifícios altos do 
país. No final, dois integrantes do grupo seguiram 
para Amsterdã para os eventos da FIB (Federa-
tion Internationale du Beton).

A missão brasileira contou com a participação 
da engenheira Iria Lícia Oliva Doniak (Coordenação 
Técnica), professor Marcelo Ferreira (Delegado 
ABCIC junto a FIB), Paulo Sérgio Cordeiro (Munte), 
Rui Guerra (Premodisa), Giuseppe Gori (Empac), 
João Carlos Leonardi (Leonardi), Murilo Cassol 
(Cassol), Nivaldo Richter (BPM), José Antônio 
Tessari (Rotesma), Francisco Rocha e Hélio Dou-
rado (Premo), Érica Tonietti (Coplas), Vítor Almeida 
e Aquiles Ponte (T&A) e Cláudio Oliveira (ABCP).  
Após a participação na Conferência Nacional da Bri-
tish Precast Association, o grupo visitou a empresa 
Trent Concrete, especializada em pré-moldado de 
concreto arquitetônico.  Participou também do se-
minário Brasil e Inglaterra na Universidade de Not-
tingham. A parceria entre as duas associações foi 
firmada no jantar realizado no Clube da Universida-
de. No dia seguinte, a comissão conheceu a unidade 
automatizada da Bison, empresa produtora de lajes 
alveolares com sistema de formas Carrossel, con-
siderada a mais moderna do segmento no mundo. 
Partindo para a Bélgica, conferiram o emprego de 
estruturas pré-fabricadas em edifícios altos, aci-
ma de 35 pavimentos, e encerraram as ações na 
empresa Ergon, a principal do segmento no país. 
“Fomos muito bem recebidos em todas as fábri-
cas, tivemos acesso a uma série de informações 
e troca de experiências”, comenta o professor 
Marcelo que ressalta a importância dos relaciona-
mentos que a Abcic construiu com os renomados 
professores Kim Elliott e Arnold Van Acker, que 

muito auxiliaram não só no  contato com as em-
presas, como na recepção e acompanhamento de  
todos os eventos.

A delegação encerrou suas atividades e a 
engenheira Íria Doniak e o professor Marcelo 
Ferreira viajaram para Amsterdã, Holanda, para 
participarem da assembléia da FIB, juntamente 
com o Prof.Fernando Stuchi (delegado ABECE 
– Associação Brasileira de Engenharia e Con-
sultoria Estrutural). Na ocasião, o Brasil foi ofi-
cializado como Grupo Nacional, a partir de um 
convênio firmado entre ABCIC e ABECE. A as-
sociação também integrou a Comissão de pré-
fabricados  (fib Comission 6), cujas reuniões 
ocorreram logo após o simpósio da federação. 
O Professor Mounir Khalil EL Debs (USP - São 
Carlos) participou como deputado Abcic junto 
à FIB. ”Tivemos a oportunidade de participar de 
importantes momentos da pré-fabricação mun-
dial, pois na ocasião os Estados Unidos, através 
do PCI (Precast Concrete Institute), iniciou ações 
conjuntas com a comissão da fib. Nos estreita-
mos o relacionamento com o PCI”, informa Iria. 
Para Marcelo a viagem foi fundamental. “Passa-
mos a integrar o sub grupo de lajes alveolares, 
que inicia a elaboração de práticas recomenda-
das para dimensionamento e utilização deste 
produto. Considerando que recentemente atra-
vés do Convênio Netpre com a Abcic concluí-
mos um importante trabalho de pesquisa com 
estes elementos. Será uma oportunidade ímpar 
para troca de experiências no exato momento 
em que no Brasil, está em andamento a revi-
são da norma ABNT para painéis e lajes alveo- 
lares”, explica.

De acordo com o presidente da Abcic, Paulo 
Sérgio Cordeiro, “a missão não somente propi-
ciou a ampliação dos relacionamentos interna-
cionais e conhecimentos técnicos, como tam-
bém promoveu maior integração entre os asso-
ciados o que certamente fortalece a entidade. 
Através destas ações a Abcic já é reconhecida 
no exterior e passa a ter uma expressão inter-
nacional”, finaliza. 


