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17º SEMINÁRIO TECNOLOGIA DE ESTRUTURAS
PROJETO E PRODUÇÃO COM FOCO NA 
RACIONALIZAÇÃO E QUALIDADE
30/setembro/2015 (quarta-feira), das 9h30 às 18h
Caesar Business Faria Lima
Rua das Olimpíadas, 205, Vila Olímpia - São Paulo, SP

www.sindusconsp.com.br

Este ano, mais uma vez, o SindusCon-SP trouxe temas, palestrantes e debatedores que agre-
gam grande conhecimento aos profissionais participantes, numa mescla de apresentações de 
especialistas, projetistas e profissionais de empresas incorporadoras e construtoras.

O destaque internacional deste evento será o Eng. Rory McGowan, de Dublin na Irlanda, um 
dos principais engenheiros estruturais da Arup, empresa que atua em 38 (trinta e oito) países, 
com a apresentação de empreendimentos desafiadores do ponto de vista da estrutura.

Não deixe de participar pois, este será sem dúvida, um seminário de grande relevância para 
o conhecimento requerido no cenário atual no campo de estruturas e fundações.

P R O G R A M A Ç Ã O *
A partir das 9h30  |  Credenciamento

10h30  |  Abertura
• José Romeu FeRRaz Neto – PResideNte do siNdusCoN-sP
• JoRge BatlouNi Neto – ViCe-PResideNte de teCNologia e 

Qualidade do siNdusCoN-sP
• Paulo saNChez – ViCe-PResideNte de teCNologia e 

Qualidade do siNdusCoN-sP

11h  |  Palestra especial: “Engineering from 
First Principles – Usando princípios básicos de 
engenharia em estruturas desafiadoras”
• RoRy mCgowaN – eNg. CiVil estRutuRal, diRetoR da 

aRuP – ReiNo uNido

 
12h  |  Debates
Debatedores convidados:
• RiCaRdo Pittella – eNg. CiVil, mestRe em eNgeNhaRia, 

diRetoR da aRuP BRasil CoNsultoRia.
• FRaNCisCo Paulo gRaziaNo – eNg. CiVil, mestRe 

em eNgeNhaRia, PRoF. do dePto. de eNgeNhaRia de 
estRutuRas e geotéCNiCa da esCola PolitéCNiCa da 
uNiVeRsidade de são Paulo, diRetoR da PasQua & 
gRaziaNo assoCiados

CooRdeNadoR:
• JoRge BatlouNi Neto – eNg. CiVil, mestRe em 

eNgeNhaRia, ViCe-PResideNte de teCNologia e Qualidade 
do siNdusCoN-sP, diRetoR da teCNum CoNstRutoRa.

12h30  |  Intervalo para almoço

14h  |  Investigação de solo: para além das simples 
sondagens
• José maRia de CamaRgo BaRRos – eNg. CiVil, doutoR em 

eNgeNhaRia, diRetoR do CeNtRo de teCNologia de oBRas 
de iNFRaestRutuRa do iPt – iNstituto de PesQuisas 
teCNológiCas do estado de são Paulo

 
14h40  |  O impacto das escavações profundas e 
contenções na vizinhança de obras urbanas – o 
caso do Metrô em São Paulo
• RiCaRdo l. l. leite – eNg. CiVil, Cia. do metRoPolitaNo 

de são Paulo

15h10  |  Fundamentos de segurança e 
desempenho estrutural para controle da produção 
de estruturas de concreto
• augusto guimaRães PedReiRa de FReitas – eNg. CiVil, 

PResideNte da aBeCe – assoCiação BRasileiRa de 
eNgeNhaRia e CoNsultoRia estRutuRal e diRetoR da 
PedReiRa de FReitas eNgeNhaRia

15h50  |  Debates
CooRdeNação:
• luis FeRNaNdo CiNiello BueNo – eNg.CiVil, diRetoR da 

RoCoNteC – RoCha CoNstRução e teCNologia, memBRo 
do Comitê de teCNologia e Qualidade do siNdusCoN-sP.

16h10  |  Intervalo

16h30  |  Mesa-redonda - Avaliação técnica de 
projeto de estruturas por terceira parte
• eduaRdo BaRRos milleN – eNg. CiVil, diRetoR da 

zamaRioN e milleN CoNsultoRes, CoNselheiRo da 
aBeCe – assoCiação BRasileiRa de eNgeNhaRia e 
CoNsultoRia estRutuRal

• RiCaRdo leoPoldo e silVa FRaNça – eNg. CiVil, doutoR em 
eNgeNhaRia, diRetoR da FRaNça e assoCiados PRoJetos 
estRutuRais e diRetoR téCNiCo da aBeCe - assoCiação 
BRasileiRa de eNgeNhaRia e CoNsultoRia estRutuRal

• Paulo aRidaN soaRes miNgioNe – eNg. CiVil, diRetoR 
RegioNal da odeBReCht Realizações imoBiliáRias e 
memBRo do Comitê de teCNologia e Qualidade do 
siNdusCoN-sP

• RogéRio atala – eNg. CiVil e diRetoR téCNiCo da 
wzaRzuR iNVestimeNtos e iNCoRPoRações

17h10  |  Estrutura de destaque: Empreendimento 
Parque da Cidade
• eduaRdo FRaRe – eNg. CiVil, diRetoR de CoNstRução 

do emPReeNdimeNto PaRQue da Cidade - odeBReCht 
Realizações imoBiliáRias

17h40  |  Debates
CooRdeNação:
• Paulo saNChez – eNg. CiVil, ViCe-PResideNte de 

teCNologia e Qualidade do siNdusCoN-sP e diRetoR da 
siNCo eNgeNhaRia

18h  |  Conclusões e encerramento

(*) sujeita a alteração


