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rUmO A NOvAs rEAlizAçõEs
O ano de 2011, quando a Abcic comemora a sua primeira década de atuação, 

chega ao fim. Nesse período, paramos para refletir sobre a fase que o setor e 
a entidade atravessam e, ao reconstruir a trajetória de ambos, consolidada no 
Anuário que lançamos recentemente, nos demos conta do imenso desafio que 
tem sido desenvolver e fortalecer o conceito da industrialização da construção 
civil no Brasil. Vivenciamos, nos últimos anos, o empenho que toda a cadeia 
produtiva da construção civil dedicou em torno da industrialização. E isso se deu, 
especialmente, face à escassez de recursos humanos, fator que, aliado a precei-
tos de sustentabilidade, clama por uma nova era que traga soluções a diversas 
demandas propostas no âmbito da construção.

Sabemos que somos uma parte importante desse universo, no qual outros 
sistemas construtivos também se integram. E como uma parcela expressiva 
desse mercado, concluímos que os profissionais precursores da pré-fabricação 
no Brasil – como os professores Vasconcelos e Zamarion –, além de empresas 
fabricantes, fornecedores de insumos e equipamentos, arquitetos, projetistas 
de estruturas, professores e entidades parceiras dentro e fora do Brasil têm nos 
auxiliado a vencer o ousado desafio imposto por barreiras que ainda impedem 
que a industrialização da construção tome a devida proporção. O nosso maior 
desafio em 2012 será consolidar o que conquistamos até aqui e nos dedicarmos 
ainda mais a temas como a desoneração tributária e o fortalecimento do Selo de 
Excelência Abcic. Também teremos a missão de intensificar o ensino da indus-
trialização da construção civil em escolas de engenharia e arquitetura no Brasil. 
Devemos, igualmente, atuar no desenvolvimento de novas normas técnicas e 
aplicar melhorias contínuas nas normalizações já existentes, que se configuram 
como ferramentas importantes para a padronização do setor no que diz respeito 
à manutenção da qualidade. E qualidade, lembremos, é um referencial que de-
monstra o nosso compromisso efetivo perante a sociedade. 

Nesta edição, compartilhamos informações sobre os principais eventos realiza-
dos em 2011, com um destaque à inovação de dois programas: o “Prêmio Obra 
do Ano em Pré-fabricados de Concreto” e o Anuário. 
E já abrimos a agenda de 2012 com um destaque para 
o Seminário Latino Americano em Pré-fabricados de 
Concreto, que será realizado no dia 14 de março no Rio 
de Janeiro por meio de uma ação conjunta da Abcic 
com a Comissão de Pré-Fabricados da fib (federação 
internacional do concreto).

Encerro este editorial grata a Deus por termos 
chegado até aqui e, em nome da nossa Diretoria e 
do Conselho Estratégico, agradeço à nossa equipe, 
associados, patrocinadores, entidades parceiras e 
amigos pela confiança depositada em nosso setor, 
permitindo que levemos adiante esta grande obra 
chamada Abcic.

Feliz Natal e Próspero 2012! 
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PrEmiação

ABCiC prEmiA OBrA DO ANO Em 
pré-fABriCADO
Durante jantar de encerramento de 2011, entidade confere premiação à melhor obra em  
pré-moldado de acordo com júri técnico e oferece menção honrosa a projetos de destaque

O Prêmio Obra do Ano em Pré-Fabri-
cados de Concreto foi criado neste 
ano comemorativo de uma década de 

atividades da Abcic com o objetivo de prestigiar, 
anualmente, as empresas pré-fabricadoras que 
executam as estruturas e também dar um desta-
que especial aos profissionais arquitetos e enge-
nheiros projetistas que têm utilizado esse sistema 
construtivo em seus projetos. O evento recebeu 
incentivo e apoio da Sobratema (Associação Bra-
sileira de Tecnologia para Equipamentos e Manu-
tenção), através da Revista Grandes Construções, 
no desenvolvimento da premiação, na composi-
ção do júri e no acompanhamento do evento. A 
entidade foi representada pela sua Presidência e 
pela Diretoria Executiva, nas pessoas de Afonso 
Mamede e Hugo Ribas, respectivamente. 

"A Abcic e a Sobratema têm grande interface no 
que diz respeito à utilização de equipamentos para 
movimentação, transporte e montagem das estrutu-
ras pré-fabricadas  e também às grandes construto-
ras clientes dos associados Abcic. Além disso, temos 
afinidade na forma de condução das ações institu-
cionais e desenvolvimento dos mercados que repre-
sentamos. Esse relacionamento começou durante a 
Construction Expo 2011 e se consolida através do 
apoio ao Prêmio Obra do Ano em Pré-Fabricado 
de Concreto", diz Paulo Sérgio Cordeiro, Diretor de 
Marketing da Abcic.

O júri foi escolhido e validado pelo con-
selho estratégico da Abcic, tendo como base 
a representatividade da arquitetura atra-
vés do arquiteto e professor Paulo Campos 
(FAU-USP); da engenharia estrutural repre-
sentada pelo também professor e engenhei-
ro estrutural Augusto Carlos Vasconcelos 
(que também foi o precursor do concreto 
pré-fabricado no Brasil); de Roberto Bauer, 
representando a tecnologia do concreto e 
a qualidade das obras; de Hugo Ribas, da 
Revista Grandes Construções e de Afonso 
Mamede, Presidente da Sobratema e Diretor 
da Odebrecht; representando uma parcela 
expressiva das grandes construtoras clientes 
das estruturas pré-fabricadas.

Na opinião do júri, houve uma grande di-
versidade de obras que, independentemente 
do porte, apresentaram diversas soluções de 
aplicação do concreto pré-fabricado, além de 
inovação para viabilizar a arquitetura dos em-
preendimentos e imprimir maior agilidade em 
cronogramas e logística de montagem cada vez 
mais ousados. "Para o próximo ano, criaremos 
categorias específicas, separando tipos de obras. 
Também aperfeiçoaremos o regulamento e lan-
çaremos as regras já no mês de maio, afim de 
que as empresas possam se organizar melhor", 
diz Íria Doniak, Presidente Executiva da Abcic 

e coordenadora do Prêmio. Ela complementa 
que o elevado nível de qualificação profissional 
e a experiência do corpo de jurados culminou 
não somente na escolha da obra premiada,mas 
também em valiosas contribuições  para as pró-
ximas edições, inclusive no que diz respeito aos 
próprios critérios de julgamento. 

Além de premiar a obra do ano – que se distan-
ciou de três empates por uma pequena diferença 
– o júri conferiu menção honrosa a três outras 
obras, eleitas em função de singularidades que a 
construção pré-fabricada propiciou a esses em-
preendimentos.

OBRA PREMIADA E MENÇÕES HONROSAS
OBRA DO ANO EM PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO: COMPLEXO CULTURAL TEATRO FEEVALE

EMPRESA ARQUITETO ENGENHEIRO 
Preconcretos Engenharia Alan Astor Einsfeldt Ruben Schwingel

MENÇÃO HONROSA: SHOPPINg VIA BRASIL (IRAjá-Rj) POR VIABILIzAR UMA OBRA DE PORTE EM áREA COM DENSA 
CONCENTRAÇÃO POPULACIONAL

EMPRESA ARQUITETOS PROJETISTA

Cassol Pré-fabricados
Fernanda Zanetti, Mariene Valesan  
& Luiz Carlos Lima

Carlos Emrich Melo

MENÇÃO HONROSA: ESTáDIO INDEPENDêNCIA (BELO HORIzONTE-Mg) POR VIABILIzAR COM qUALIDADE UM 
EMPREENDIMENTO COM PRAzO BASTANTE OUSADO

EMPRESAS ARQUITETO PROJETISTAS
Premo Engenharia 
& Precon Engenharia

Leon Myssior
Ivan Maia, Francisco Celso 
& Isnar Maia de Freitas

MENÇÃO HONROSA: THE SqUARE OPEN MALL (COTIA-SP) PELA INTERFACE ARqUITETURA E ESTRUTURA BEM RESOLVIDA 
DEMONSTRANDO qUE ARqUITETURA E ENgENHARIA CAMINHAM jUNTAS EM PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO

EMPRESA ARQUITETO PROJETISTAS
IBPré Gabriel Kalili Eduardo Sica e Paulo Mokarzel

 S André Hanemann, da Preconcretos, recebe prêmio 
da Revista Grandes Construções e da Abcic pela obra 

do Complexo Cultural FEEVALE

 S Projetista de Estruturas Premiado, Sr. Marcelo 
Volker, integrante da equipe de Ruben Schwingel com 

o jurado Prof. Vasconcelos
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Abcic recebe FernAndo 
Stucchi como ProFiSSio-
nAl convidAdo em Seu 
quAdro ASSociAtivo

Carlos Gennari, Presidente do Con-
selho Estratégico da Abcic, recebe 
Fernando Stucchi, da EGT Engenharia, 
como sócio convidado por sua impor-
tante contribuição com o setor. Stuc-
chi é o head da delegação brasileira 
na fib, coordenador das atividades da 
NBR6118 – Projeto de Estruturas de 
Concreto Armado e Protendido – junto 
à ABECE e à ABNT e participa ativa-
mente de eventos com a Abcic, à exem-
plo da Construction Expo 2011.

 S Menção Honrosa para a Cassol pela construção do 
Shopping Via Brasil

 S Projetista de Estruturas do Shopping Via Brasil 
recebe Menção Honrosa da Gerdau, do jurado Roberto 

Bauer e da Abcic

 S Arcellor Mittal, Holcim, o jurado Afonso Mamede e 
Abcic atribuem Menção Honrosa às empresas Premo 

e Precon pela obra do Estádio Independência

ANUáriO sOliDifiCA O sEtOr
Publicação marca dez anos da entidade e faz um balanço de 
mercado, tecnologia e potencial das estruturas pré-fabricadas

O anuário da Associação Brasileira da 
Construção Industrializada de Con-
creto (Abcic) acaba de ser publicado 

com uma feliz coincidência de datas: marca os 
dez anos da entidade e as cinco décadas da in-
dústria brasileira de pré-fabricação do concreto. 
A publicação foi estruturada para ser um dos 
eventos de comemoração da primeira década 
da Abcic e tinha sido projetado inicialmente 
como um balanço de dados do setor. 

Esse objetivo foi rapidamente suplantado, se-
gundo Iria Oliva Doniak, presidente executiva da 
Abcic, e o anuário acabou desdobrando os vários 
temas que tem marcado a atuação da Associação, 
entre eles assuntos como sustentabilidade, nor-
malização, tecnologia do concreto e uso do mate-
rial pré-fabricado nas obras de infraestrutura e no 
setor habitacional. O documento de 128 páginas 
envolveu também a história do pré-fabricado no 
Brasil e no exterior e contou com a participação 
de instituições internacionais como fib (federa-
tion internationale du beton) e PCI (Precast Pres-
tressed Concrete), nos depoimentos e nas repor-
tagens e artigos que compõem o material. 

Uma pesquisa de mercado foi especialmente 
executada para a publicação do anuário e envol-
veu a entrevista com executivos de empresas 
pré-fabricadoras de concreto associadas à Ab-
cic. O levantamento indica que o setor encon-
tra-se em plena ascensão, acompanhamento 
o crescimento da construção civil brasileira. 
Para 86% das empresas ouvidas, o ano de 2010 
apresentou um crescimento em termos de fatu-
ramento. E o incremento continua em 2012-13, 
pois 54% das empresas entrevistadas avalia que 
o setor cresça 15% a mais nesse período. Outro 
dado interessante revelado pela pesquisa é que 
58% dos entrevistados ainda não atuam em 
obras residenciais, mas pelo menos 50% deles 
tem a intenção de entrar nesse mercado.

Os dados do levantamento exclusivo foram 
validados pelas extensas reportagens publicadas 
no anuário. O capítulo Pré-fabricado e a cons-
trução civil mostra, por exemplo, a aplicação da 
tecnologia em edifícios altos, tendência euro-
peia que já migrou para o mercado brasileiro. O 
segmento de shopping centers, grande usuário 
do pré-fabricado, também foi detalhadamente 
coberto, assim como o exemplo de obras na 

área industrial e de logística. 
O mercado de infraestrutura, com obras de 

destaque na área portuária, entre outras verticais, 
igualmente recebeu um tratamento especial no 
anuário, com evidência à parte para o uso do ma-
terial na construção das arenas esportivas que vão 
sediar a Copa de 2014 e em outros estádios que 
fazem parte do sistema de suporte ao megaevento. 

Como grande formadora de opinião que é, a área 
de arquitetura também tem seu capítulo especifico, 
com vários estudos de caso que mostram a quebra 
de paradigma a respeito do uso do material, derru-
bando mitos como o de limitação de criatividade. 

Na seção dedicada à tecnologia, o anuá-
rio ouviu os maiores especialistas brasileiros 
e internacionais para traçar um quadro atual 
de avanços, caso da protensão e do concreto 
auto-adensável. O debate sobre essas tecnolo-
gias deve servir como referência para os jovens 
engenheiros e arquitetos a respeito dos recursos 
do pré-fabricado em campo.

O tema sustentabilidade, que é um dos mais 
recorrentes na Abcic, ganhou um espaço especí-
fico ao lado da normalização do setor. Ambos os 
assuntos foram tratados por especialistas em suas 
áreas, ouvidos com exclusividade para a publica-
ção. No caso da normalização, a edição traz um 
artigo que sumariza as principais normas ligadas 
ao segmento de pré-fabricado e ainda os desdo-
bramentos que elas têm trazido ao setor. 

conheçA oS  
cAPítuloS do Anuário

ANUÁRIO
ABCIC
2 0 1 1
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• Pesquisa de 
mercado

• Depoimentos 
nacionais e inter-
nacionais

• História mundial 
e brasileira do 
pré-fabricado

• Arquitetura e a 
Pré-fabricação

• Pré-fabricação e 
construção civil

• Infraestrutura 
• Sustentabilidade 

e normalização
• Tecnologia
• Tabela Orientativa de produtos
• Lista dos Associados.

 S Menegotti, jurado Paulo Campos e Abcic conferem 
Menção Honrosa à IBPré e ao Projetista de Estruturas 

pela obra The Square Open Mall
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PrEmiação iab

tAlENtOs rECONhECiDOs E 
BONifiCADOs
Abcic e IAB anunciam os vencedores do Prêmio Nacional de Pré-Fabricados em Concreto

A 6ª edição do Prêmio Nacional de Pré-
Fabricados em Concreto apresentou os 
melhores trabalhos inscritos por estudan-
tes de Arquitetura de todo o País. Foram 
escolhidos três projetos ganhadores e cinco 
menções honrosas, produzidos sob o tema 
da habitação social, considerando a utiliza-
ção do pré-fabricado de concreto. A entrega 
da premiação foi realizada no dia 25 de no-
vembro, durante a 9ª Bienal Internacional 
de Arquitetura de São Paulo (9ª BIA).

A cerimônia de entrega dos prêmios reu-
niu professores universitários, profissionais 
renomados, representantes do setor, co-
missão julgadora, alunos e professores no 
auditório da Oca, no Parque do Ibirapuera. 
O curador da 9ª BIA, Valter Caldana, co-
mentou a inserção do Prêmio no contexto 
da Bienal: “O tema desta edição é ‘Arquite-
tura para todos’ e tem total interface com 
habitação social, buscando o diálogo com a 
cidadania. A universidade é meio ideal para 
fomentar esse diálogo”, refletiu Caldana.

A presidente da Abcic, Íria Lícia Oliva 
Doniak, elogiou o empenho dos alunos e fez 
um agradecimento especial aos professores. 
“Os alunos são a razão de ser do Prêmio, 
mas é importante frisar que o empenho dos 
professores na orientação dos estudantes 
é essencial para que bons trabalhos sejam 
apresentados”, agradeceu Íria. Ela acres-
centou que o Prêmio é uma oportunidade 
de levar para o meio acadêmico os sistemas 
construtivos disponíveis no mercado, favo-
recendo o contato dos jovens com as tecno-
logias que eles encontrarão no exercício da 
Arquitetura.

“A qualidade dos trabalhos reforça a im-
portância da parceria entre a Abcic e o IAB 
na valorização da Arquitetura e na difusão 
de uma tecnologia construtiva que tem 
muito espaço a conquistar na habitação. No 
Prêmio, nós lançamos o desafio de projetar 
a habitação social com pré-fabricado de 
concreto para fomentar novos modelos e o 
resultado foi excelente”, exaltou a presiden-

te o IAB-SP, Rosana Ferrari. Em relação ao 
resultado, Liane Makowski Almeida, mem-
bro do conselho da entidade e coordenado-
ra do prêmio, ainda observou que “criativi-
dade e técnica aplicadas à habitação social 
revelaram muitas possibilidades de projetar 
com pré-fabricado de concreto”. 

O posicionamento dela é respaldado pelo 
arquiteto espanhol Jose Maria Delapuerta, 
que participou da comissão julgadora. Com 
um vasto currículo em projetos habitacionais 
com pré-fabricado de concreto e catedrático 
de Projetos Arquitetônicos na Escola Supe-
rior de Arquitetura de Madri, Delapuerta 
defendeu que a boa arquitetura é sinônimo 
de cidadania e que a construção industriali-
zada ajuda a viabilizar esse direito, propor-
cionando obras de qualidade, sustentáveis e 
de custo acessível. “Eu acredito na habitação 
social, especialmente utilizando soluções in-
dustrializadas. Por isso, me encantei com as 
propostas apresentadas pelos estudantes, o 
que fez da escolha dos projetos um momento 
de muito debate em toda comissão julgado-
ra”, comentou Delapuerta.

Outros arquitetos membros da comissão 
julgadora como Bruno Padovano, Sidônio 
Porto e o próprio presidente da Comissão, 

Léo Tomchinsky, concordaram com Dela-
puerta. Eles explicaram que definir o traba-
lho que tivesse a melhor convergência entre 
habitação social, pré-fabricado de concreto 
e qualidade de vida no ambiente urbano foi 
uma missão difícil. Padovano observa que 
os projetos escolhidos teriam condições de 
concorrer no mercado profissional. “Veja o 
trabalho Parque Guaianazes, que conquistou 
o 1º lugar no Prêmio. Ele traz uma proposta 
simples, aderente ao tema e com uma exce-
lente inserção urbana. Isso só é possível gra-
ças à existência de boas universidades e pro-
fessores qualificados para formação de bons 
profissionais”, disse Bruno Padovano.

Carlos Gennari, Presidente do Conselho 
Estratégico da Abcic presente na cerimônia 
da premiação demonstrou entusiasmo face 
ao resultado obtido e à qualidade dos traba-
lhos apresentados: “É contagiante a alegria 
dos alunos, pais e professores presentes. 
Esse é o verdadeiro sentido da união entre 
a academia e o meio empresarial” comen-
tou, enfatizando a importância do setor  
cimenteiro nessa ação, que contou com o 
patrocínio da ABCP (Associação Brasilei-
ra de Cimento Portland) e da Votorantim 
Cimentos. 

 S Arquiteto José Maria De Lapuerta e Íria Doniak (presidente 
Executiva Abcic) premiam as alunas vencedoras do terceiro lugar

 S Arquitetos Léo Tomchinsky, Sidônio Porto, José Maria De Lapuerta, 
Bruno Padovano (jurados presentes no evento), Carlos Gennari e Íria 

Doniak (Abcic), arquitetas Liane Makowski e Rosana Ferrari (IAB)

 S Arquiteto José Maria De Lapuerta profere sua palestra sobre Viviendas Coletivas  
na abertura da solenidade de entrega dos prêmios
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ProjetoS PremiAdoS

1º Prêmio - Projeto 29
Titulo do Trabalho: Parque Guaianazes 
Aluno: Jhonny Rezende
Professor Orientador: Gustavo Partezani
Instituição de Ensino: Universidade São Judas Tadeu

2º Prêmio - Projeto 32
Titulo do Trabalho: Conjunto Habitacional Jardim Novo Marilda
Alunos: Marcelo Venzon, Guilherme Bravin, Livia Baldini e Maria Fernanda Basile
Orientador: Mario Figueroa
Co-Orientador: Marcus Vinicius Damon
Colaboradora: Ligia Miranda
Instituição de Ensino: Escola da Cidade

3º Prêmio - Projeto 24
Titulo do Trabalho: CONCREtizar
Alunos: Giselle Boacnin Martins, Giselle Boacnin Martins e Julia Jabur Zemella
Orientador: Lucas Fehr
Instituição de Ensino: Universidade Presbiteriana Mackenzie

mençõeS honroSAS

Projeto: 04
Titulo do Trabalho: Ponto de Residência
Alunos: Lucas Béliche Magalhães, Luciano Carlos Almeida Soares e Pedro Antonio 
Carvalho Rodrigues.
Orientador: Marcus Gusmão
Co-Orientador: Rógerio Lima

Projeto: 09
Titulo do Trabalho: Case House – Unidade Habitacional
Alunos: Rafael Mallmann e Mariana Barbieri Capilheira
Orientador: Hilton A. V. Fagundes
Instituição de Ensino: Universidade do Vale dos Sinos – UNISINOS

Projeto: 12
Titulo do Trabalho: Vivenda Haptare
Alunos: Isadora Nunes Duarte Barreto de Paiva, Renato Nascimento Gomes, Philippe 
de Sousa Pinheiro e Alain Henrique de Souza.
Orientador: Carlos Alejandro Nome Silva
Instituição de Ensino: Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Projeto: 16
Titulo do Trabalho: Habita Mooca
Alunos: Antonio Brandão de Souza Neto, Murilo Mattiello Gabriele e Eduarda Alcantra.
Orientador: Eduardo Colonelli
Instituição de Ensino: FAAP

Projeto: 25
Titulo do Trabalho: Responsabilidade Habitacional e Sustentabilidade
Aluno: Alan Maccari Tavares
Orientadora: Patricia Becker
Instituição de Ensino: UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina – Ceres

 S Arquiteto José Maria De Lapuerta e Íria Doniak (presidente 
Executiva Abcic) premiam as alunas vencedoras do terceiro lugar

 S Arquitetos Léo Tomchinsky, Sidônio Porto, José Maria De Lapuerta, 
Bruno Padovano (jurados presentes no evento), Carlos Gennari e Íria 

Doniak (Abcic), arquitetas Liane Makowski e Rosana Ferrari (IAB)

 S O Aluno vencedor do primeiro lugar recebe o prêmio dos 
arquitetos Sidônio Porto e Rosana Ferrai (Presidente IAB)

 S Equipe de alunos vencedora do segundo lugar 
comemora vitória com o arquiteto José Maria De 

Lapuerta durante o coquetel

 S Valter Caldana (Curador da Nona  Bienal), Íria 
Doniak e Carlos Gennari (Abcic)
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JaNTar DE ENcErramENTo

UmA DéCADA DE AçõEs 
CONsOliDADAs
Abcic encerra 2011 com jantar comemorativo que reuniu importantes nomes da engenharia 
nacional

O ano de 2011 chega ao fim marcando uma 
série de realizações da Abcic, relembradas duran-
te o Jantar de Encerramento da entidade. Entre 
as ações realizadas neste ano, que também sela os 
10 anos de atividades da Abcic, alguns destaques 
são o Jantar Comemorativo de uma década, a 
publicação do anuário da Associação, o fortaleci-
mento das relações internacionais, a participação 
em grandes feiras e eventos e, acima de tudo, a 
consolidação de ações importantes como a edi-
ção do Selo de Excelência e a defesa de conceitos 
como sustentabilidade e inovações tecnológicas. 
A Abcic tem ainda participado de várias inicia-
tivas na área de divulgação do pré-fabricado de 
concreto em nível acadêmico, focando nos fu-
turos engenheiros e arquitetos. E isso em nível 
nacional e internacional.

O primeiro passo da entidade, é claro, foi 
sua criação, com incentivo da Associação 
Brasileira do Cimento Portland (ABCP). A 
experiência internacional sempre esteve na 
mira da entidade, o que explica a iniciativa do 
primeiro presidente da Abcic, Milton Moreira, 
de iniciar um relacionamento com o Precast/
Prestressed Concrete Institute, o famoso PCI, 
dos Estados Unidos. A visita aos especialistas 
do PCI fortaleceu a ideia de que o desenvol-
vimento sustentável do setor deveria envolver 
não só a padronização, como também um pro-
grama de certificação. Dessa constatação nasce 
o Selo de Excelência, programa evolutivo que 

atesta qualidade e que também inclui práticas 
voltadas para segurança e meio-ambiente. Ter 
no PCI um benchmarking para o setor no Bra-
sil foi um processo de amadurecimento que 
marcou o ano de 2003, quando a entidade es-
tabelece um programa de ações. 

Com os conceitos de padronização e certifica-
ção em mente, a associação começa a consolidar 
outra de suas características: o estreito relaciona-
mento com a área acadêmica. Em 2004 esse laço 
literalmente se concretiza, pois a Abcic doa um 
edifício como contrapartida de um programa 
de inovação tecnológica idealizado e propos-
to pelo professor Marcelo de Araújo Ferreira. 

Nessa mesma época começa-se 
a estruturar um outro programa 
de capacitação de mão-de-obra 
intelectual, com proposta de 
atualização tecnológica para os 
professores universitários das ca-
deiras de estruturas de concreto 
pré-fabricado.  Além deles, outros 
públicos-alvo começam a ser fo-
cados com a oferta de cursos de 
extensão e especialização, tanto 
na área pública como na privada. 

A troca de experiências téc-
nicas, aliás, fortaleceu a Abcic 

como entidade importante na área de con-
creto e isso pode ser visualizado pelo fato 
de a associação ter participado ativamente 
da revisão da norma NBR 9062 Projeto e 
Execução de Estruturas de Concreto Pre-
moldado. Já em 2006, cinco anos depois 
de sua fundação, a Abcic podia comemo-
rar a revisão da norma. Quem conhece a 
complexidade de um processo de revisão 
de norma técnica pode avaliar a vitória da 
entidade ao ter a revisão editada.

O relacionamento com a fib também agrega 
outro perfil da Abcic consolidado ao longo de 
sua década: a internacionalização da entida-
de.  A promoção dos seminários internacio-
nais exemplificam bem isso. Em 2002, a Abcic 
inaugurava tal vertente, com apoio da ABCP 
e trouxe especialistas do PCI e da féderation 
internacionále du beton (fib) ao País.  Eventos 
desse porte, aliás, são a ponta do iceberg, pois a 
Abcic tem realizado inúmeros encontros regio-
nais, sempre com apoio de fabricantes locais e 
das representações da ABCP. Um exemplo de 
iniciativas como essas foi o 1 Encontro de Pré-
fabricados de Concreto de Brasília, em 2008. 

O sucesso de iniciativas regionais e internacio-
nais teve como ápice justamente os dez anos da 
Abcic e, em 2011, a entidade realiza nada menos 

 S Da esq: Associados Abcic: Nivaldo (BPM), Vítor Hugo 
(Cassol), José (T&A), Décio (CPI) e Murilo (Cassol)

 S Da esq: Remo Cimino, Roberto Bauer, Renato Giusti, Eduardo 
Garrocho, Paulo Helene e  Hélio Dourado

Referência mundial em equipamentos de alta
tecnologia para indústrias de estruturas pré-
fabricadas de concreto, com mais de 1.100
instalações construídas em 25 paises, a Olmet tem
know-how para implantar uma fábrica automatizada
completa, ou simplesmente fornecer o produto
exato para a necessidade da sua empresa.

OLMET ITALY SRL S.S. Feltrina - Vicolo Treviso - 31040 Signoressa di Trevignano (TV) - ITALY - www.olmetitaly.com • Vendas no Brasil: Fone: 51 9608 4090 - e-mail: edmilson@ptree.com.br

moldadora - lajes alveolaresfábrica automatizada



do que três grandes evento internacionais, con-
tando com a presença de profissionais do PCI 
e da fib. Mas o processo de internacionalização 
também acontece em mão dupla. Ao participar 
de encontros globais do mundo de pré-fabrica-
do, caso do World of Concrete (WOC), em Las 
Vegas, e do SAIE, em Bologna, na Itália, ambos 
em 2011, a Abcic marca presença como entidade 
de relevância no segmento. A contribuição da as-
sociação não se restringe a presença em eventos. 
Pelo contrário, como player ativo, ela faz parte de 
comitês internacionais da fib, caso da comissão 
6, que trata especificamente do tema de pré-fa-
bricação em seus aspectos técnicos. 

A criação de comitês brasileiros é uma iniciati-
va ainda mais intensa e começou a ser estruturado 
em 2009, caso dos comitês técnicos Habitacional, 
Estacas Pré-fabricadas de Concreto, Tributário e 
Segurança do Trabalho. O resultado de iniciativas 
como essas são claramente visíveis, caso do livro 
Estacas pré-fabricadas de concreto, de Cláudio 
Gonçalves, George de Paulo Bernardes e Luís 
Fernando Seixas Neves. O texto base da NR 18, 
sobre montagem de estruturas pré-fabricadas, em 
análise pela CPR, também pode ser citado como 

fruto dos comitês. Na área de publicação, a parti-
cipação da Abcic no capítulo 43 do livro Concre-
to - Ciência e Tecnologia, do Ibracon, é mais um 
marco da entidade em 2011.

Na área de marketing e comunicação, a 
Abcic pode comemorar seus primeiros dez 
anos com um trabalho consistente: conso-
lida seu informativo, mantém um site ativo 
e fecha o ano com o lançamento de seu anu-
ário e da Premiação Obra do Ano em Pré-
fabricado de Concreto, esses dois últimos, 
efetivados durante jantar de confraterniza-
ção da entidade no mês de novembro. 

 S Da esq.: João Vendramini e Eduardo Millen 
(Abece) e Antônio Cabral (Precon)

 S Carlos Gennari (Leonardi), Eduardo Garrocho 
(Holcim), Hélio Dourado (Premo), Íria Doniak (Abcic 

e Paulo Campos (FAU-USP)

 S Associados Abcic: Sérgio e Marcelo (Bemarco), 
Marcelo e André (IBPRÉ) e Eduardo Sica

Referência mundial em equipamentos de alta
tecnologia para indústrias de estruturas pré-
fabricadas de concreto, com mais de 1.100
instalações construídas em 25 paises, a Olmet tem
know-how para implantar uma fábrica automatizada
completa, ou simplesmente fornecer o produto
exato para a necessidade da sua empresa.

OLMET ITALY SRL S.S. Feltrina - Vicolo Treviso - 31040 Signoressa di Trevignano (TV) - ITALY - www.olmetitaly.com • Vendas no Brasil: Fone: 51 9608 4090 - e-mail: edmilson@ptree.com.br

moldadora - lajes alveolaresfábrica automatizada
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fEiras E EvENTos

ABCiC é DEstAqUE Em  
grANDEs fEirAs NACiONAis
O Concrete Show e a Construction expo são dois dos grandes eventos voltados ao setor de 
construção no Brasil e dos quais a Abcic participou ativamente com estandes e seminários

No segundo semestre de 2011, a Abcic 
participou de duas grandes feiras voltadas 
ao setor de construção no Brasil. Na primei-
ra edição da Construction Expo – realizada 
pela Associação Brasileira de Tecnologia e 
Manutenção para Equipamentos (Sobrate-
ma), entre 10 a 13 de agosto no Centro de 
Exposições Imigrantes – a entidade organi-
zou o Lounge do Pré-Moldado para promo-
ver o networking entre os visitantes e os es-
pecialistas ligados à pré-fabricação em dois 
seminários.

As palestras foram dedicadas à utilização 
de pré-fabricados de concreto em obras 
habitacionais e de infraestrutura, além de 
solidificar os aspectos sustentáveis desse 
método construtivo, aplicado com desta-
que em obras brasileiras e internacionais. 
“Temos certeza de que a Abcic, através da 
liderança e carisma da presidente executiva 
Íria Doniak, desempenha um papel impor-
tante no que se refere ao esforço de todos 
os envolvidos com a Construction Expo ao 
trazer um expressivo número de associados 
para visitação, bem como personalidades 
institucionais, diante de um grande proces-

so de interação da comunidade que repre-
senta”, diz Hugo Ribas, diretor executivo da 
Construction Expo.

Com a mesma verve de Ribas, o Enge-
nheiro espanhol Hugo Corres apresentou 
soluções construtivas para obras de aero-
portos e linhas de trem de alta velocidade 
no primeiro dia de seminário. O mote da 
apresentação foi casos de sucesso, como 
o Aeroporto Barajas, Málaga e de Santia-
go de Compostela. “A industrialização da 
construção é fundamental para imprimir 
velocidade aos empreendimentos e deve ser 
estudada desde a concepção arquitetônica, 
com vistas também a outros aspectos de 
sustentabilidade, até a viabilidade econô-
mica”, disse ele. 

Da mesma forma, o Eng. Fernando Stucchi, 
que conduz o projeto estrutural de diversos 
estádios de futebol que atenderão à Copa de 
2014, proferiu palestra na qual endossou a 
pré-fabricação em concreto como uma solu-
ção viável em conjunto com outros sistemas 
construtivos, como o moldado no local e a es-
trutura metálica na cobertura das arenas. 

O primeiro dia de Seminário da Abcic 

encerrou com amplo debate envolvendo as 
questões que se traduzem em gargalos da 
construção civil no Brasil. Coordenado por 
Íria Doniak, o debate contou com a partici-
pação do Eng. Mário Humberto Marques, 
Vice-Presidente da Sobratema e Diretor da 
Construtora Andrade Gutierrez. Também 
participaram do debate o Eng. Carlos Valen-
te, Diretor da Odebrecht Infraestrutura, e os 
palestrantes Fernando Stucchi e Hugo Corres. 

Após apresentação do Eng. Mário Hum-
berto, cujo tema foi “As perspectivas de 
negócios são as melhores possíveis para as 
construtoras diante das 9.550 obras em exe-
cução ou projetadas entre 2010 a 2016, com 
investimentos de R$ 1,2 trilhão”, diversos 
temas foram abordados pelos integrantes 
da mesa redonda e pela plateia. Entre eles, 
discutiu-se a necessidades de melhoria nos 
projetos e contratações/licitações. O Custo 
Brasil, que envolve impostos decorrentes 
da importação de equipamentos e inciden-
tes sobre sistemas construtivos industriali-
zados, também esteve no rol de discussões, 
além da qualificação de mão-de-obra, da 
importância de contar com a experiência 
internacional e de mais ousadia para inovar 
e promover o desenvolvimento tecnológico 
no Brasil. 

O segundo seminário coordenado pela 
Abcic trouxe dois casos de sucesso de obras 
brasileiras em duas áreas distintas: habita-
ção e infraestrutura portuária. Na ocasião, 
os palestrantes enfatizaram que há grande 
aplicabilidade das estruturas pré-fabricadas 
de concreto em obras de infraestrutura 
(PAC), o que levam as demandas do setor 
para muito além dos eventos esportivos de 
2014 e 2016. 

As palestras evidenciaram, inclusive, a 
infraestrutura necessária para o crescimen-
to do número de moradias, decorrente do 
programa Minha Casa, Minha Vida, além 
de obras de mobilidade urbana. Aliado a 
esse contexto, aspectos conceituais como 

 S Ilha do Pré-Moldado no ConcreteShow 2011
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durabilidade e sustentabilidade foram abor-
dados pelos professores e consultores Enio 
Pazini Figueiredo e Paulo Helene. “O con-
creto é o material industrial mais consumi-
do pelo homem”, informou Helene. Para 
ele, o melhor caminho para o desenvolvi-
mento sustentável da indústria do concre-
to é o da consciência de que é necessário 
caminhar, permanentemente, em direção a 
alternativas mais sustentáveis do que as uti-
lizadas atualmente.

Presença contínua e de destaque 
no Concrete Show

Já no ConcreteShow South America, re-
alizado entre 31 de agosto e 2 de setembro 
também no Centro de Exposições Imigran-
tes, a Abcic organizou a tradicional Ilha do 
Pré-moldado, reunindo 17 empresas asso-
ciadas voltadas à promoção do networking 
e do conhecimento acerca do setor de pré-

fabricados de concreto no Brasil. A Abcic 
também organizou o Seminário Internacio-
nal “O Estado da Arte da pré-fabricação em 
Concreto e os Aspectos de Qualidade”, que 
contou com a presença de entidades e es-
pecialistas do setor de expressão nacional e 
internacional.

 “Temos convicção de que o evento foi 
um reflexo do bom momento pelo qual 
atravessa o setor de construção no Brasil. 
Há uma previsão de crescimento a taxas 
elevadas nos próximos anos, o que prioriza 
a utilização de métodos construtivos sus-
tentáveis e altamente produtivos, como são 
as estruturas do pré-fabricado de concreto”, 
diz Íria Lícia Doniak, Presidente Executiva 
da Abcic a respeito do Concrete Show.

Neste ano, a Abcic consolidou a sua 5ª 
participação no Concrete Show (todas as 
edições já realizadas) consolidando uma 
parceria de resultados positivos para a en-

tidade e para o evento, conforme declarou 
a diretora geral da UBM Sienna, organi-
zadora da Feira: “Por meio da Abcic, que 
aumentou em mais de 20% o espaço para 
exposições de seus associados no Concrete 
Show 2011, os profissionais da construção 
civil contaram com muitas oportunidades 
para ampliar o conhecimento de inovações 
em soluções pré-fabricadas e para a realiza-
ção de relacionamentos e novos negócios”.

O Seminário Internacional no Concrete 
Show levou ao público uma visão atual das 
soluções em engenharia com a utilização 
de estruturas pré-fabricadas de concreto 
aplicadas no mundo. De acordo com Íria, 
os especialistas promoveram um debate ex-
tenso sobre o tema proposto (Qualidade), 
mostrando a sua importância para o atendi-
mento pleno dos desafios impostos ao setor 
da construção no Brasil. 

A próxima edição do Concrete Show já 
tem data marcada: de 29 a 31 de agosto de 
2012. De acordo com os organizadores, 48 
mil m² da área de exposição já foram vendi-
dos, o que representa 80% do espaço total 
disponível. Já a próxima Construction Expo 
está prevista para acontecer em 2013, aten-
dendo à programação de eventos da Sobra-
tema, que também realiza a M&T Expo e a 
M&T Peças e Serviços. “A Abcic continuará 
participando de ambos os eventos e já para 
janeiro de 2012 apresentará em Assembleia, 
como de forma habitual, o projeto da Ilha 
do Pré-Moldado para a 6ª edição da Con-
crete Show”, finaliza Paulo Sérgio Cordeiro, 
Diretor de Marketing da entidade. 

 S Relevantes profissionais integram Mesa Redonda organizada pela Abcic 
na Construction Expo 2011

 S Lounge Abcic na Construction Expo 2011

 S Palestrantes do Seminário Internacional Abcic 
durante o Concrete Show 2011
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ENTrEvisTa

A sOliDEz qUE CONstrUiU A  
“OBrA DO ANO”
A Preconcretos, fundada em 1973, foi a vencedora da Premiação “Obra do Ano em Pré-Fabricado de Concreto”, concedida pela Abcic e pela 
Revista Grandes Construções à construção do Complexo Cultural Teatro FEEVALE (RS). Nesta entrevista, André Hennemann, Represen-
tante da Acionista Majoritaria da Preconcretos, avalia a importância da premiação e como as ações da Abcic têm ajudado a fomentar o setor 
da pré-fabricação que, para ele, será o grande destaque das obras que serão realizadas no Brasil nos próximos anos.

Abcic – Qual é a importância da pre-
miação concebida para a Preconcretos?

André Hennemann – Com o intuito de 
intensificar o uso da pré-fabricação, já pre-
sente no contexto construtivo nacional, 
de incentivar a adoção da tecnologia por 
projetistas de arquitetura e estrutura e de 
valorizar os profissionais de projeto, a ini-
ciativa da Abcic de formular e divulgar um 
Prêmio como esse é essencial, pois além 
de dar visibilidade às empresas do setor, 

dá oportunidade ao mercado de conhecer 
e entender a enorme gama de possibilida-
des de utilização do sistema pré-fabricado. 

Abcic – Nos conte um pouco sobre a 
obra premiada?

André Hennemann – O Complexo do 
teatro da FEEVALE é composto basica-
mente por dois prédios principais. O Tea-
tro propriamente dito e o estacionamento 
interno. O outro envolve os anexos, como 
estacionamento externo, acessos e passa-
rela. Nos pilares do Teatro, por se consti-
tuírem em elementos de grande porte em 
comprimento (>27m) e em massa (até 
50t), optamos por realizar a execução com 
emendas soldadas ou aparafusadas, viabi-
lizando a logística de produção, transporte 
e montagem dos elementos. Já a cobertura 
da plateia, em vão livre de 33 a 22 metros 
de altura, é composta por vigas longarinas 
protendidas (31t) e lajes planas maciças. 
O prédio do estacionamento, por sua vez, 
foi desenvolvido de forma com que a ram-
pa de acesso coincidisse com o local de 
permanência dos veículos, otimizando a 
área sem que haja a necessidade de uma 
estrutura específica para entrada e saída 
de veículos. Construído em duas naves 
de 15m de vão livre, com 7 pavimentos. 
Também utilizamos solução de tirantes 
pré-fabricados, protendidos com barras 
DYWIDAG, viabilizando a criação de laje 
para apoio dos condensadores na zona da 
cobertura, o que elimina a necessidade de 
utilização de pilares, que prejudicariam o 
fluxo dos veículos.

Abcic - A premiação da obra do ano 
ocorreu juntamente com o lançamento 
do Anuário da Abcic. Qual avaliação o 
senhor faz dessa publicação?

André Hennemann – Sigo a mesma 
linha do que falei sobre o Prêmio. Essas 
são ações complementares que visam a 

divulgação ampla do nosso setor para o 
mercado. Através dessas ações seremos 
melhor compreendidos por nossos clien-
tes, proporcionando maior proximidade 
e condições de trabalho conjunto, bus-
cando o melhor desempenho construtivo 
em nossas obras. O material ficou exce-
lente. A meu ver, ele é quase um compên-
dio.

Abcic – Como o senhor projeta o ano 
de 2012 no que diz respeito aos negó-
cios envolvendo o setor de pré-fabrica-
dos no Brasil?

André Hennemann – O próximo ano é 
promissor. Ousaria dizer que a pré-fabri-
cação é a única solução capaz de viabilizar 
a execução de todas as obras necessárias 
e de acompanhar o crescimento previsto, 
além de preparar o País para os eventos es-
portivos que se aproximam. 

Abcic – E quanto à Abcic, qual é a ava-
liação que o senhor faz em vista dos 10 
anos de atividades da Associação?

André Hennemann – A Preconcretos 
participa da Abcic desde a sua fundação, 
o que possibilitou com que vislumbrás-
semos e participássemos de seu magní-
fico crescimento e consolidação, além 
de perceber, de maneira inconteste, a 
sua atuação abrangente e profissional 
como entidade reconhecida nacional e 
internacionalmente. A atuação de nos-
sos antigos presidentes e da presidência 
atual, nas pessoas do Sr. Carlos Genari 
(Presidente do Conselho Estratégico) e 
da Engenheira Íria Doniak (Presidente 
Executiva) à frente das ações, consoli-
dou e amalgamou os esforços de todos. 
A Associação vivencia uma nova fase, na 
qual buscamos priorizar nosso planeja-
mento estratégico com a criação de um 
Conselho e de uma Presidência Executi-
va. Estamos no caminho certo. S André Hennemann
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sEmiNáriO AprEsENtA NOvA 
NOrmA pArA lAjEs AlvEOlArEs

A Abcic promoveu o Seminário Internacional 
“Publicação da ABNT NBR 14861 - Lajes Al-
veolares Protendidas de Estruturas de Concreto 
Pré-fabricadas, Requisitos e Procedimentos”, que 
marcou o lançamento da nova norma que abran-
ge o projeto, a produção e a montagem de lajes 
alveolares protendidas. O evento foi realizado no 
dia 10 de novembro, no Instituto de Engenharia, 
e reuniu palestrantes nacionais e internacionais, 
que são profissionais que participaram ativamen-
te do processo de revisão da norma antiga.

O coordenador do subgrupo de lajes alveolares 
da Comissão 6 de pré-fabricados da fib (fédéra-
tion internationale du béton), Stef Maas, foi um 
dos palestrantes no Seminário. Ele apresentou o 
desenvolvimento da normalização para lajes al-
veolares na Europa e avaliou que a nova norma-
lização brasileira mostra que esse tipo de produto 
está conquistando maturidade em mercados 
mundiais: “A Abcic convidou todos os players do 
setor para esse evento para não somente apresen-
tar a norma, porque isso poderia ser feito com um 
simples comunicado, mas sim mostrar como esse 
padrão foi elaborado. Cada capítulo foi detalha-
damente explicado, inclusive expondo os ensaios 
que subsidiaram o processo”, analisou Maas. 

A coordenadora da Comissão de Estudos 
de Lajes e Painéis Alveolares – CB-18/ABNT, 
Daniela Gutstein, comentou que a empreitada 
foi conduzida por três grupos de trabalho. O 

primeiro foi liderado pela Presidente Executiva 
da Abcic, Íria Lícia Oliva Doniak, dedicado à 
especificação de materiais, produtos e produção. 
Ao segundo grupo, conduzido pelo professor da 
Ufscar/NetPré, Marcelo Ferreira de Araújo, cou-
be o dimensionamento de seções transversais das 
lajes alveolares pré-fabricadas. O terceiro grupo 
teve como foco o dimensionamento de sistemas 
estruturais e critérios de projeto, liderado por Da-
niela e com ativa participação de projetistas estru-
turais e da própria Abece, representada pelo seu 
Presidente, o Engenheiro Eduardo barros Millen. 

O trabalho de todos os grupos foi levado às 
reuniões plenárias e consensuado entre os jura-
dos, entre os quais esteve a experiente superin-
tendente do CB-18 da ABNT, Inês Laranjeiras da 
Silva Battagin. “O nosso maior desafio foi consoli-
dar a primeira norma brasileira em conformidade 
com a engenharia do País e incorporar as refe-
rências internacionais de boas práticas em lajes 
alveolares”, assumiu Daniela. Nesse processo, as 
principais referências foram a EN 1168, Euroco-
de, manuais da fib e do PCI, publicações recentes, 
experiências brasileiras bem sucedidas conduzi-
das por fabricantes brasileiros de pré-fabricados 
e os indicadores fornecidos pelo NetPré a partir 
da validação e de testes com produtos e materiais 
utilizando pré-fabricado de concreto. 

Integrando a programação, o Prof. Marcelo 
Ferreira apresentou o estágio atual de desenvolvi-

mento das pesquisas de lajes alveolares no Brasil, 
em especial os estudos de flexão e cisalhamento 
em conformidade com o padrão de ensaios eu-
ropeu a partir de peças em escala real dentro de 
fábrica e no laboratório. Esse trabalho foi apre-
sentado em eventos da fib e do PCI e é reconhe-
cido internacionalmente, servindo, assim, como 
referência durante a revisão da Norma.

Encerrando a o ciclo de palestras, o engenhei-
ro Fernando Rodriguez, da FHECOR Ingenie-
ros Consultores, da Ache (Associación Técnico 
Cientifica del Hormigón Estructural) e da Escola 
Politécnica de Madri, apresentou o case da Uni-
versidade Europeia de Canárias, onde o produto 
laje alveolar em conjunto com outros sistemas 
estruturais viabilizou a obra em relação aos parâ-
metros de sustentabilidade definidos na EHE08, 
norma espanhola de concreto estrutural que já 
traz em seu escopo diretrizes de sustentabilidade.   

O evento foi encerrado em debate com forte 
interação do público presente e coordenado pe-
los Engenheiros Eduardo Millen  e Inês Battagin, 
tendo como conclusão a importância dessa norma 
para a engenharia estrutural como ferramenta para 
ampliar o uso das lajes alveolares do Brasil e a ne-
cessidade de se intensificar debates sobre sustenta-
bilidade, pois, a exemplo da norma espanhola, as 
normas brasileiras também passarão a contemplar 
o quesito sustentabilidade muito em breve. 

Especialistas nacionais e internacionais proferem sobre a 
importância da iniciativa para o mercado da construção civil  S Mesa de Debates coordenada pelos Engenheiros 

Eduardo Millen, Presidente da Abece, e Inês Battagin, 
Superintendente da ABNT CB-18

 T Seminário durante a palestra ministrada por 
Stef Maas
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NoTas

jANEIRO

26/01 Assembléia Geral Extraordinária Obs: Somente para Associados São Paulo - SP

MARÇO

14/03

Seminário Latino Americano: 
“Seminário Latino-America sobre 
Projeto l e Aplicações de Estruturas 
de Concreto Pré-Fabricado

Em breve no site: www.abcic.org.br São Paulo - SP

14/03
8º Ranking ITC – "As 100 Maiores da 
Construção"

Consulte a programação no site: www.
abesc.org.br/agenda/eventos/8-
ranking-itc-100-maiores-construcao.
html

São Paulo - SP

20/03 a 
23/03

ICCX Latin America 2012 www.iccx.org São Paulo - SP

30/03
Curso de Tecnologia da Pré-
fabricação

Consulte a programação no site: www.
institutoidd.com.br/cursos_detalhes.
php?param=172&tipo=1

São Paulo - SP

jUNHO

17/06 a 
20/06

SEFE 7 - Seminário de Engenharia 
de Fundações Especiais e Geotecnia 
– 1ª feira da Indústria de Fundações 
e Geotecnia

Consulte a programação no site: www.
sefe7.com.br/pt/index.php

São Paulo - SP

AgOSTO
29/08 a 
31/08

Concrete Show
Consulte a programação no site: www.
concreteshow.com.br

São Paulo - SP

AgENDA 2012
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Abcic patrocina Enece 2011 em 
São Paulo

Com o tema “As normas valorizando a enge-
nharia estrutural”, o Enece 2011 – Encontro Na-
cional de Engenharia e Consultoria Estrutural, 
organizado pela Associação Brasileira de Enge-
nharia e Consultoria Estrutural (Abece) – chega 
à 14ª edição reunindo cerca de 250 profissionais 
no mês de outubro, em São Paulo. A Abcic foi 
um dos patrocinadores do encontro. A entidade 
foi  representada por sua Presidente Executiva, 
Íria Doniak, que integrou a mesa de abertura do 
evento com José Roberto Bernasconi, Presidente 
do Sinaenco-SP; Jorge Batlouni Neto, Coorde-
nador do Comitê de Tecnologia e Qualidade do 
Sinduscon-SP; Arnaldo Forti Battagin, Gerente 
de Laboratório da ABCP; Cátia Mac Cord, Ge-
rente Executiva do CBCA e Túlio Nogueira Bit-
tencourt, Vice-Presidente do Ibracon. 

CBIC promove jantar de 
confraternização para associados

Evento já tradicional do setor de construção 
civil, o jantar da Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção aconteceu no dia 6 de dezembro, 
em Brasília (DF). Em seu discurso, o presidente 
da entidade, Paulo Safady Simão, falou sobre a 
importância e o crescimento do setor, princi-
palmente diante da crise econômica. O objetivo 
do encontro, segundo ele, é intensificar as boas 
relações entre as associações e comemorar as 
conquistas do setor. A Abcic foi representada pela 
sua Presidente Executiva, Íria Doniak. De acordo 
com o banco de dados da CBIC, “a construção 
vem registrando um incremento consistente em 
suas atividades desde 2004, deixando para trás 
décadas de dificuldades. Em 2010, o setor atingiu 
desempenho recorde (11,6%)”. Para 2011, ainda 
segundo a entidade, “os números entraram em 
um patamar de maior equilíbrio e sustentabilida-
de, significando que o ciclo virtuoso iniciado em 
2004 está se consolidando”.

Pini realiza evento sobre condomínios logísticos
O seminário Condomínios Logísticos e Industriais foi organizado pela editora Pini dentro do evento 

Construtech 2011, que aconteceu em São Paulo, entre 18 e 19 de outubro. O evento contou com pa-
lestra proferida pela Presidente Executiva da Abcic, engenheira Íria Doniak, que discorreu a respeito 
dos Cuidados na Especificação, Contratação e Execução de Pré-fabricados de Concreto. O seminá-
rio envolveu outros profissionais como o consultor Pedro A. Poletto, o advogado Alberto Guimarães 
Zürcher, a engenheira Érica Matsumoto e o executivo Marino Mário da Silva. Um debate finalizou o 
encontro, cujo objetivo principal era disseminar informações específicas para construção de obras neste 
segmento  com forte tendência de crescimento.

Ibracon lança nova edição o livro Concreto: Ciência e Tecnologia
Já considerado um clássico da área, a nova edição do livro Concreto: Ciência e Tecnologia foi lançada 

pelo Ibracon durante o 53º Congresso Brasileiro do Concreto, realizado em Florianópolis. Publicada 
em dois volumes, a obra teve a coordenação editorial de Geraldo Isaía e foi revisada pelos engenheiros 
Paulo Helene e Inês Battagin. O capítulo 43 do livro (que possui 51 páginas) é completamente dedica-
do ao setor de pré-fabricado de concreto e foi escrito pelas engenheiras Íria  Doniak e  Daniela Gutstein. 

Nota de Falecimento
No dia 04 de novembro de 2011 faleceu Claudio Pagliaro, ide-

alizador da IBPré, empresa comandada pelos seus filhos André 
e Marcelo Pagliaro. Considerado um entusiasta do setor de pré-
fabricados de concreto, o engenheiro participou ativamente da 
história da Abcic, a qual presta a sua homenagem nesta edição 
do informativo em nome dos Associados, Diretores, Presidência 
Executiva e do Conselho Estratégico.
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