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Apresentação: 

O tema da conservação predial entrou efetivamente na pauta dos debates do setor da 

construção civil no último ano.  

Atenção especial tem sido dada às questões relativas à necessidade de inspeções 

regulares e às preocupações com a realização de atividades de manutenção 

adequadas durante todo o período de vida útil das nossas edificações.  

De um lado temos a preocupação do público com as ocorrências extremas e 

traumatizantes de falhas, que envolveram desde a ruína de edifícios antes mesmo do 

término da obra até o desabamento de outros, em decorrência de falhas de 

manutenção ou intervenções inadequadas. Por outro lado, temos uma aceleração no 

ritmo de construção, que resulta em escassez de mão-de-obra qualificada e dificulta a 

manutenção de patamares adequados de qualidade de produção, colocando ao setor 

o desafio de desenvolver ações para aperfeiçoar os mecanismos que permitam a 

redução dos riscos envolvidos. 

Em paralelo, um conjunto de projetos de lei na esfera municipal, estadual e federal 

está instituindo a obrigatoriedade de realização de vistorias/inspeções periódicas nos 

edifícios, à qual o mercado terá que se adaptar. Porém, para que a iniciativa seja útil e 

positiva, a obrigatoriedade legal terá que vir acompanhada da estruturação de 

padrões, da emissão de normas orientadoras da realização das vistorias e inspeções, 

e da disponibilização de programas de capacitação qualificados para formação 

complementar dos profissionais que realizarão tais atividades. 

A ALCONPAT-Brasil - Associação Brasileira de Patologia das Construções e o Secovi-

SP, assim como as entidades apoiadoras que são diretamente ligadas a este tema, 

unem-se na realização deste “workshop” e mesa-redonda que busca promover a 

discussão do tema, abordando os mecanismos que durante o uso e manutenção das 

edificações podem afetar a vida útil projetada e as implicações das leis e regulamentos 

que exigem uma organização do mercado para que as vistorias e inspeções sejam 

feitas com procedimentos e conhecimento técnico adequados. 

 

PÚBLICO-ALVO: 

Diretores e gerentes técnicos de empresas incorporadoras e construtoras; empresas 

de projeto e consultoria; profissionais de engenharia e arquitetura de empresas 

fabricantes de materiais e componentes de construção, de administração de 

condomínios, seguradoras e órgãos da administração pública.   



PROGRAMA: 

A partir das 8 hs – Recepção e entrega de material 

8:30 – Abertura 

8:45 – Conservação de edifícios: influência das condições de uso e manutenção 

na vida útil esperada. 

Luiz Carlos Pinto da Silva Filho -  Eng. Civil, PhD pela Universidade de  Leeds (UK), Prof. e 

Coordenador do  Curso de Pós Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. 

9:15 - Painel: Principais mecanismos de deterioração atuantes e riscos 

resultantes para a segurança e vida útil de estruturas das edificações.  

Coordenação: Jorge Batlouni Neto – Eng. Civil, Mestre em Engenharia, Coordenador 

do Comitê de Tecnologia e Qualidade do SindusCon-SP e Bernardo Tutikian – Eng. 

Civil, Doutor em Engenharia pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, coordenador do Curso de Engenharia Civil da Unisinos – 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (RS) e presidente da Alconpat-Brasil. 

9:15 – Principais mecanismos que comprometem o desempenho estrutural ao 

longo da vida útil. 

Francisco P. Graziano – Eng. Civil, Mestre pela Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo, Diretor da Pasqua e Graziano Associados, Professor do Departamento de 

Estruturas e Geotécnica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

9:40 – Falhas de execução da estrutura que afetam a vida útil. 

Bernardo Tutikian – Eng. Civil, Doutor em Engenharia pela Escola de Engenharia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do Curso de Engenharia 

Civil da Unisinos – Universidade do Vale do Rio dos Sinos (RS) e presidente da 

Alconpat-Brasil. 

10:00 – Principais mecanismos de degradação das estruturas de aço.  

Fábio Pannoni - Químico, Mestre em Engenharia Metalúrgica e Doutor em Engenharia 

de Materiais, Consultor Técnico da Gerdau SA, Químico de Desenvolvimento na 

COSIPA e professor dos programas de educação continuada da FDTE/EPUSP. 

10:25 – Debates coordenados 

10:45 – Intervalo 

11:10 - Mesa-redonda: Manutenção e inspeção ao longo da vida útil das 

edificações. 

Coordenação: Carlos Alberto de Moraes Borges – Eng. Civil, Mestre em Engenharia 

pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Vice-Presidente de Tecnologia 

e Qualidade do Secovi-SP e Maria Angelica Covelo Silva – Eng. Civil, Doutora em 



Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Diretora da NGI 

Consultoria e Desenvolvimento. 

11:10 – A importância da preservação da vida útil para os programas de 

produção habitacional. 

Milton Anauate -  Gerente Executivo de Gestão, Padronização e Normas 

Técnicas da Caixa Econômica Federal. 

Maria Salette de Carvalho Weber – Coordenadora do PBQP-H do Ministério 

das Cidades  

11:40 - A necessidade da realização de inspeções prediais, as leis e 

características técnicas necessárias: panorama internacional e nacional 

Luiz Carlos Pinto da Silva Filho - Eng. Civil, PhD pela Universidade de  Leeds (UK), 

Prof. e Coordenador do  Curso de Pós Graduação em Engenharia Civil da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

12:00 – Responsabilidades e ações necessárias do setor da construção no 

contexto atual para promover a conservação das edificações 

Marcos de Mello Velletri  - Diretor de Insumos e Tecnologia do Secovi-SP  

Alexandre Luis de Oliveira – Coordenador da Comissão de Trabalho Pós-Obra 

do Comitê de Tecnologia e Qualidade do SindusCon-SP. 

12:20 – Debates coordenados  

Debatedores convidados:  

Mário Sergio Pini – Diretor da Pini Serviços de Engenharia   

Flávia Zoéga Andreatta Pujadas – Eng. Civil, Diretora do IBAPE-SP. 
 

12:50 – Conclusões e encerramento 

 


