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Ponte

Um marco em projeto estrutural por ser a primeira ponte estaiada do 
Brasil em curva construída com uso de aduelas pré-fabricadas coladas

Anita 
Garibaldi

ENTREVISTA
Alexandre Couso, diretor-
presidente da Edalco Construtora, 
destaca a importância do uso 
da tecnologia nos projetos

NOSSO CRAQUE
Mestre Bruno Contarini conta suas 
experiências e sua trajetória
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Uma nova turma iniciou o curso 
de Capacitação em Inspeção 
de Estruturas de Concreto, no 
dia 16 de setembro, em São 

Paulo. Com 22 alunos inscritos, o curso 
é o primeiro a ter um conteúdo didático 
direcionado, exclusivamente, para capa-
citar profissionais de engenharia e de 
arquitetura para atuarem como inspeto-
res de estruturas de concreto de edifica-
ções em uso. 
Desenvolvido pela ABECE, Alconpat Brasil 
– Associação Brasileira de Patologia das 
Construções e Ibracon – Instituto Brasi-
leiro do Concreto e coordenado pela NGI 
Consultoria e Desenvolvimento, o curso 
compreende quatro módulos, que esta-
belece procedimentos para a realização 
das inspeções de estruturas de concreto, 
com toda uma metodologia própria. 
Os temas são ministrados por um sele-
to grupo de especialistas nas áreas de 
engenharia e de estruturas, entre os 
quais estão: o professor Bernardo Fon-
seca Tutikian da Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos, o advogado Carlos Pinto 
Del Mar, os engenheiros Carlos Amado 

Britez, Eduardo Barros Millen, Francisco 
Paulo Graziano, Mauro Martins, Thomas 
Garcia Carmona, professor Ênio Pazi-
ni Figueiredo da Universidade Federal 
de Goiás, o professor Luiz Carlos Pinto 
da Silva Filho da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, e Maria Angélica 
Covelo Silva, coordenadora. O curso é 
voltado para engenheiros e arquite-

tos que já atuam ou pretendem atuar  
no campo das inspeções de estruturas 
de edificações, ou ainda aqueles que 
trabalham na execução de estruturas 
de concreto em edificações, na coorde-
nação de projetos e no desenvolvimento 
de projeto de estruturas de concreto, 
nas áreas de assistência técnica pós-en-
trega de obras de edificações.
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NOVA TURMA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM INSPEÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

ENGENHEIRO EDUARDO BARROS MILLEN MINISTRA AULA NO CURSO

CURSO CAPACITA PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E DE ARQUITETURA PARA ATUAREM COMO 
INSPETORES DE ESTRUTURAS DE CONCRETO DE EDIFICAÇÕES EM USO.


