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Debate técnico mostra a necessidade
do avanço da legislação
O Clube de Engenharia acompanhou de perto os desabamentos do centro do Rio. Informou sobre procedimentos técnicos, neutralizando declarações que poderiam disseminar o
pânico na cidade já traumatizada. No dia 2 de fevereiro, pouco mais de uma semana depois, recebeu em um auditório lotado entidades parceiras e especialistas para um debate
altamente qualificado sobre as possíveis causas, o processo de fiscalização de reformas em edifícios privados e os caminhos para solucionar as deficiências do quadro atual. Nesta
edição especial divulgamos parte dos debates e, entre outras abordagens, a visão e a experiência dos técnicos, os resultados do Grupo de Trabalho e a proposta de Lei encaminhada
à Câmara dos Vereadores para evitar novas tragédias.

Katja Schiliró

Desabamento na Treze de Maio mobiliza Clube de Engenharia e reúne instituições e especialistas
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EDITORIAL

A constatação de que o Brasil valoriza quase nada o
planejamento não chega a ser uma novidade.Muitos são os
exemplos práticos que qualquer cidadão pode ex  trair do
seu cotidiano. Na maioria dos condomínios, elevadores e
piscinas são consertados quan do  apresentam problemas. O
correto seria fazer um planejamento de ma  nutenção no
prédio, com revisão de peças e iden ti fi cação daquelas que
já ultrapassaram a vida útil. Mas não é isso que acontece.
Em nosso país, o ato de pla ne jar é muito pouco praticado.

A transferência dessas experiências para o cenário
nacional, lamentavelmente, indica que o quadro é o mes mo.
O Brasil não tem um planejamento de país, não tem um
projeto de nação e isso se reflete, de maneira bastante pro -
saica, nos projetos de obras públicas. Quando foi lançado
o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), raro o
governo municipal que tinha algum projeto ou um plane -
jamento mínimo. Existia, no máximo, um Plano Diretor,
nem sempre respeitado.  

Ousamos afirmar que poucos foram os municípios que
conseguiram apresentar um plano de governo, com pro -
jetos discutidos com a população. Quando o Ministério
das Cidades solicitou às prefeituras projetos nas áreas de
saneamento e planejamento urbano, a grande maioria apre -
sentou projetos que sequer se aproximavam do que po -
demos considerar básico e tiveram que ser refeitos quando
as obras já tinham iniciado.

Há uma cultura equivocada de que uma forma de eco no -
mizar pode ser a eliminação de duas fases do processo: o
projeto e o planejamento da execução. O que não se per -
ce be, na prática é que planejar, trabalhar no prazo, com
orçamento, traz mais qualidade e significativa redução no
custo. Pensar a cidade é estabelecer prioridades e metas. É
planejar a execução das intervenções necessárias no
espaço urbano.

Por essas e muitas outras razões, ainda com o país per -
plexo com os desabamentos da  Rua Treze de Maio, o Clu -
be de Engenharia criou uma comissão interna de especia -
listas  nas áreas de projetos e de estruturas, entre outras
especialidades,  que se propõe, neste fórum permanente, a
estudar ações possíveis para dar ao projeto o protagonismo
que tem em outros países.    

A estrutura é o esqueleto e um dos principais projetos de
uma edificação. Hoje, para aprovar um projeto na prefei -
tura de uma edificação nova, basta o plano de arquitetura.
Isso é uma questão brasileira. Em outros países é absolu -
tamente necessário, em nome da segurança das famílias,
que se apresente o projeto de estrutura. 

O Clube de Engenharia está propondo uma nova legis -
lação que torna obrigatória, entre outras, a exigência da
apresentação do projeto estrutural e da sua verificação por
empresa especializada no momento da concessão do Ha -
bite-se, os dois – o projetista e o auditor - serão os respon -
sáveis pela estrutura daquele prédio. 

Todos os projetos, incluídos os de estruturas, deverão ser
arquivados como projetos construídos e auditados, num
banco de dados informatizado da Prefeitura. Em obras de
reformas que envolvam quebra de paredes terá que existir,
além do projeto arquitetônico, o planejamento de execu -
ção e a verificação de um calculista para certificar que a
que bra de paredes não vai significar dano à estrutura ou
exigir um projeto de reforço estrutural 

Foi entregue à Câmara dos Vereadores um Projeto de
Lei que estabelece a obrigatoriedade de obtenção da Certi -
ficação de Inspeção Predial, nas edificações existentes pa -
ra verificação das condições de estabilidade, segurança e
salubridade, obedecendo a periodicidade de 5 anos. A Cer -
ti ficação Técnica de Inspeção Predial será elaborada e for -
necida por profissionais devidamente habilitados.

Valorizar as estruturas, exigir projetos e a verificação
des ses projetos é garantir a segurança de todos os que mo -
ram e trabalham em edifícios.

O Clube de Engenharia defende, de forma contundente,
a valorização dos projetos estruturais e a retomada no país,
com remunerações dignas, da engenharia de consultoria.
Jovens profissionais devem se sentir atraídos e estimu la -
dos para esta área altamente especializada,  grande orgulho
da engenharia nacional. É exatamente parte desta geração
de especialistas que hoje se debruça sobre os últimos acon -
tecimentos do Rio para apontar erros e acertos e resgatar a
engenharia e o que o Brasil tem de melhor, sem nada a de -
ver para qualquer outro país do mundo.

O PROTAGONISMO DO PROJETO E DA ENGENHARIA NACIONAL

• FACHA (cursos de 
pós-graduação)
• Universidade Estácio de Sá
• Universidade Federal
Fluminense (pós-graduação)
• Universidade Veiga de Almeida
• Centro de Estudos Alexandre
Vasconcelos (Ceav)
• Pousada Vale Verde de
Teresópolis Ltda
• Elza Lentes de Contato
• Ótica Cristã Nissi
• Ótica Maison de Vue
• Ótica Anjos dos Olhos
• Ótica Especializada Alina
• Colégio e Curso Intellectus
• Manoel Crispun Materiais 
de Construção

• Fonoclínica Produtos Médicos Ltda
• Dartigny Moda Masculina
• DC Grill Churrascaria
• Restaurante Zanzariba
• Crafipark S/C Ltda
• Colégio Mary Poppins
• Associação dos Engenheiros da
Estrada de Ferro Leopoldina
• Kerala Clínica de Terapias
Alternativas e Reabilitação Física
• Associação Brasileira
Beneficente de Reabilitação
(ABBR)
• Universo Physio Pilates
• Clínica Odontológica New
Quality

Descontos oferecidos pelo Clube de Engenharia

www.clubedeengenharia.org.br/descontos.htm
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me diador, Pedro da Luz, vice-presidente do Ins -
tituto de Arquitetos do Brasil (IAB); Sydnei Me -
ne zes, pre sidente do Conselho de Arquitetos e
Ur ba nis tas (CAU); Olímpio dos Santos, pre si -
dente do Sin  dicato dos Engenheiros no Estado do
Rio de Ja neiro (Senge-RJ) e Sergio Medina Quin -
 tella, di retor do Instituto de Engenharia Legal (fo -
to), se reuniram em audiência aberta para de bater
ques tões relacionadas prioritariamente à fiscali -
za ção de obras de reformas em edifícios privados.

O debate foi rico em contribuições calcadas
em ampla experiência técnica dos presentes para
ações preventivas mais eficazes no que se refere
à fiscalização de obras de reforma. Todas as in -
formações e dados técnicos trocados durante o
de bate serviram de subsídio para o trabalho da

Menos de 24 horas após o desabamento
dos edifícios Liberdade, Tre ze de Maio
e Co lom bo, o Clube de Enge nharia mo -

 bilizou uma força-ta refa de especialistas para
acom  panhar as inves tigações e propor medidas
ao poder público para que tragédias como a do
Rio não voltem a acon tecer. Em um primeiro mo -
men to, para garantir a qualidade dos trabalhos, a
co missão foi montada com engenheiros especia -
li za dos em estruturas com décadas de expe riên -
cia na área. Dias depois, o Clube mobilizou par -
ce rias e trouxe para o grupo de trabalho represen -
tações das principais enti da des da engenharia e
da ar quitetura nacional.

Na manhã do dia 2 de janeiro, Manoel Lapa,
vice-presidente do Clube de Engenharia, como

3

Debate reúne
especialistas Comissão do Clube. Segundo Lapa, um dos prin -

cipais objetivos dos encontros foi reunir sub sí -
dios para levar propostas com profundo embasa -
mento teórico a um grupo formado pela secre -
taria municipal de Urbanismo do Rio de Janeiro
para o qual o Clube de Engenharia foi convidado,
em um esforço conjunto para repensar a legis -
lação que regula a fiscalização de modificações
de imóveis.

QUESTÃO LEGAL
A deficiência na fiscalização foi consenso

entre os membros da comissão técnica e dos de -
mais engenheiros presentes no seminário que, na
verdade, funcionou como uma reunião de tra ba -
lho, dada a relevância das contribuições apre sen -
tadas. Embora tenha sido reconhecida a ne ces -
sidade de se criar órgãos específicos dentro das
prefeituras que fiquem responsáveis pela fis -
calização das obras, o papel da sociedade civil
nes se trabalho foi destacado como ponto chave.

Segundo Sydnei Menezes, é preciso atualizar,
aperfeiçoar e simplificar a legislação urbanística
para que a fiscalização efetiva se torne viável. O
presidente do CAU destacou que “na nossa legis -
lação, os mecanismos de controle e fiscalização e
a questão da responsabilidade técnica são in su -
ficientes”. Já para o presidente do Senge-RJ,
Olímpio Alves dos Santos, além da criação de
leis, é fundamental a instituição de ferramentas
para que a legislação que existe seja colocada em
prá tica de forma efetiva. “É preciso reconstruir a
lega lidade. Não basta criar leis. Aliás, o Brasil é
pró digo na criação de leis. É preciso criar ins tru -
 men tos para fazer valer essa legalidade. A exe -
cução da legalidade não está apenas na mão do
Estado, mas também na mão da sociedade que
tem que ser um sujeito participativo para que es -
sas coisas não voltem a ocorrer. O Crea está apa -
relhado para fiscalizar o engenheiro, não a en -
genharia em si. Na prefeitura, não há em ar quivo a
aprovação de projeto estrutural ou da me mória
estrutural dos imóveis e edifícios. Isso precisa fi -
car guar dado em algum lugar”, ressaltou Olímpio.

O Clube de Engenharia tem planos para a
ques  tão do arquivamento de informações. Se gun -
do Manoel Lapa, está sendo articulado com a
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia a
criação de um banco de dados onde ficarão arqui -
vados tan to os pro jetos originais quanto as mo di -
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O Clube de Engenharia promoveu, dia 2 de fevereiro último, debate com
especialistas em estruturas e entidades representativas da engenharia nacional
com a responsabilidade de apurar possíveis causas para os desabamentos e
propor mudanças na legislação que regula inspeção e fiscalização

Integraram a mesa, da esq. para a dir., Pedro da Luz, vice-presidente do IAB; Sydnei Menezes, presidente do CAU; Manoel Lapa, vice-presidente do Clube
de Engenharia; Olímpio Alves dos Santos, presidente do Senge-RJ e Sergio Medina Quintella, diretor do IEL
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fi cações feitas ao longo do tempo
em cada imó vel. “A ideia é que to -
da a vida do imóvel fique ar quivada
e hoje isso não só é possível como
não envolve soma alta de recursos”,
explicou Lapa.

QUESTÃO CULTURAL
Nas mãos dos próprios con do -

mínios – de acordo com a Lei Or di -
nária 2550/97 –, a conservação de
prédios passa mais pela questão
cul tural do que pela técnica. Pedro

da Luz trouxe ao debate o posi cionamento do
IAB, que privilegia uma po lítica de campanhas
de conscientização da po pulação. “Vivemos em
uma megacidade de 12 mi  lhões de pessoas. Não
existe poder instalado que possa fiscalizar todos
os edifícios do Rio. Acredito que esse poder pode
ser pulverizado, ou  torgado a síndicos e admi -
nistradoras de imó veis que se cercarão de pro -
fissionais competentes para assessorá-los”. Luz
destacou, ainda, a ne cessidade de se combater o
que chamou de cul tura do improviso como o
caminho mais efi ciente para que o protagonismo
do projeto e do pla nejamento seja incentivado.

Katja Schiliró

A VOZ DOS TÉCNICOS
No plenário, especialistas com trabalhos reconhecidos internacio nal men te deram

seus depoimentos, dos quais alguns transcrevemos a seguir. Outros depoimentos

e entre vistas de membros da comissão interna do Clube de Engenharia estão nas

páginas 9, 10 e 11.

A partir das catástrofes o Brasil tira as lições, sempre tardiamente. Com a tragédia ten -
taremos encontrar os pontos vulneráveis no licenciamento e fiscalização de obras, en -
frentando uma questão cultural: tendência à informalidade. Não dá mais pra brincar com
algumas atividades profissionais que resultam em possibilidades de catástrofes. Na área
médica, por exemplo, a qualificação do profissional é essencial. Engenharia e arquitetura
não são diferentes.
Sydnei Menezes, presidente do Conselho de Arquitetos e Urbanistas (CAU)

Não basta criar as leis. É preciso garantir a legalidade. A execução da legalidade não
está apenas na mão do Estado, mas também na mão da sociedade que tem que ser um
sujeito participativo para que essas tragédias não voltem a ocorrer.
Olímpio Alves dos Santos, presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado do

Rio de Janeiro (Senge-RJ)

Já precisei de um levantamento de todos os córregos e rios encobertos da cidade de
Niterói. Não existem dados e a explosão imobiliária em Niterói segue sem esses dados.
Esse tipo de problema precisa ter uma solução. É necessário um banco de dados. No
centro  do Rio, não há edifício que não tenha sofrido modificações e não temos informa -
ções sobre as intervenções.  
Sérgio Velho, Geógrafo

A fiscalização está deficiente. A forma como ela é proposta, através de denúncias, é
completamente falha. A ideia é que o denunciante seja o seu vizinho? Nós temos que
endurecer a lei. O síndico não pode dizer que não viu, que não sabia.  
Ibá dos Santos - Conselheiro Federal do Confea

A legislação tem que ser punitiva levando, se for o caso, à prisão o mestre de obras que
esteja fazendo intervenções em estruturas. Se o profissional não tiver a habilitação e o
currículo para fazer a intervenção, deve responder por isso. E o síndico deve ter noção
de que pode ser preso por negligência.
Paulo de Tarso, Engenheiro Civil

No Rio, até 1993, a prefeitura exigia projeto para modificações internas. Depois do novo
plano diretor da cidade foi abolida a exigência de licença para obras internas. Desde abril
de 1988, a NBR 14037 obriga que o construtor entregue ao proprietário da obra as
informações sobre a mesma. Mas isso só acontece com as obras novas. As plantas

arquitetônicas ficam nas prefeituras e as instalações nas concessionárias. As plantas de
estruturas não ficam em lugar nenhum.  
Antero Parahyba, Conselheiro do Clube de Engenharia (2011/2014)

Meus netos moram em um edifício com obras e correm risco de vida. Esse é o clima que
vivemos: de um total descaso que traz gravíssimas conseqüências. Dois vizinhos
construíram dois andares extras e uma piscina em suas coberturas. Não consegui parar a
obra na prefeitura. Fui ao Crea-RJ saber se havia responsável técnico pela obra. O
funcionário disse que não havia responsável técnico pela obra e abri um processo no Crea-
RJ. As obras foram até o final sem responsabilidade técnica. Agora o caso irá para o
Ministério Público Federal. 
José Octacílio Ribeiro, Arquiteto

O papel do Clube de Engenharia e associações parceiras é o de informar à sociedade
para que ninguém seja pego de surpresa. Fui estagiário do governo francês no Centre
Scientifique et Technique Du Bâtiment (CSTB) e já em 1964, a entidade trabalhava na
aprovação de todos os tipos de projeto. Lá, um imóvel sem a aprovação do CSTB, que
atesta que a sua construção seguiu à risca as normas vigentes, não pode ter seguro e a
falta de seguro inibe o comprador. Há algum tempo tentei introduzir esse sistema no
Brasil, mas aqui não há um órgão que possa trabalhar como o CSTB. Mais que isso, se
esse novo ator significaria mais segurança, por outro lado, também representaria um
novo gasto. Por isso foi rejeitado. O Brasil tem uma série de normas na Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), mas grande parte delas não é respeitada.
Simplesmente “não pegam”. Algumas, como a obrigação da construtora fornecer um
manual para usuários e síndicos dos prédios, pegaram e estão bem estabelecidas. A
questão é que, sem a conscientização da população, esse manual não é repassado
quando o imóvel é revendido e o processo se perde.    
Henri Uziel, Conselheiro do Clube de Engenharia (2009/2012)

Uma nova lei aprovada delega ao executivo uma responsabilidade pela qual ele não tem
como arcar. A velocidade dos fatos é maior que a nossa resposta. A nossa luta pela
abertura de concursos públicos, para a reposição de quadros é forte, mas não
conseguimos responder à demanda que existe. Integrar as instituições também é muito
difícil. As portas estão sempre fechadas. Precisamos mudar isso. Sem integração, não
avançaremos. 
Jorge Antônio, Diretor do Clube de Engenharia

Estou feliz e orgulhoso de ver o Clube presente em um momento tão importante e mais
feliz ainda quando numa reunião com arquitetos e sindicatos, em uma casa cheia, vejo
a presença do talento da engenharia. O Clube está no caminho certo: prudência e
competência. 
Paulo Lima, Conselheiro do Clube de Engenharia
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nhas. São eles que contam a história e ajudam téc -
nicos e autoridades a esclarecerem as causas. Em
entrevista ao jornal O Globo o su pervisor de uma
empresa de planos de saúde, Otoniel Carlos da
Costa Bonfin, que no momento do desabamento
estava na sobreloja de um prédio em frente, afir -
mou ter visto, antes do prédio ruir, um buraco na
metade Edifício Liberdade. "Es tava sentado
quando ouvi um barulho e pessoas gritando. Le -

Odesabamento de três prédios parou o cen -
tro do Rio de Janeiro. Entre os 23 mortos,
o en ge nhei ro que pertenceu ao quadro de

associados do Clube de Engenharia, Omar Mussi,
dava aula em um curso de Tec nologia da Infor -
maç ão no edifício Liberdade. 

As causas dos desabamentos ainda não foram
descobertas e muitas foram as hipóteses levan -
tadas, alimentadas por sobreviventes e teste mu -

vantei da minha mesa, abri a cortina e vi entulho
no chão. Olhei no meio do prédio e vi que tinha
caído uma parede, mais ou menos na altura do
nono ou décimo andar. Tinha um buraco no meio
do edifício e você conseguia ver dentro da em -
presa. Dali a pouco a laje quebrou, o prédio co -
me çou a afundar e a parte de cima a cair sobre os
outros dois prédios. Foi tudo afundando".

As plantas dos prédios que desabaram foram

FATOS E FOTOS
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Dezenas de empresários viram 
suas histórias se transformarem em
um “entulho” que atrapalhava a vida 
do centro financeiro do Rio. Dezenas
de famílias perderam vidas e algumas
viram entes queridos desaparecerem
em meio ao lixo. Centenas de
profissionais buscam documentos
que reestruturem seus caminhos.
Milhares de cidadãos se perguntam
“como isso pode ter acontecido?”
Enquanto os técnicos relacionam
uma sucessão de erros, falar em
punição exemplar é pouco. Espera-se
que fiquem muito bem definidas as
responsabilidades dos governos, dos
técnicos e da sociedade, além da
certeza de que tragédia como essa 
não se repetirá porque leis serão
cumpridas e medidas enérgicas 
serão tomadas.
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presa contratada pela prefeitura para a reti rada
dos entulhos, foram afastados por suspeita de des -
vio de bens das vítimas dos desabamentos. “É a
mi séria humana retratada. É inacreditável que al -
guém numa situação como aquela vá rou bar o en -
tu lho vindo de uma tragédia”, lamentou o prefeito.

soterrado pelos destroços e salvo pelo cabo dos
Bombeiros Daniel Pinho. O pedreiro Alexandre
da Silva Fonseca tinha acabado de sair do ele va -
dor no nono andar, na hora em que o prédio co -
meçou a desabar e decidiu voltar para ser res -
gatado já no poço.

Partes de corpos foram encontradas em en tu -
lhos do prédio, no depósito localizado na Rodo -
via Washington Luis, em Duque de Caxias, na
Baixada Fluminense. Há, ainda, o desespero em
busca de documentos importantes e pertences. A
professora de espanhol Evelyn Rodrigues, pro -
prietária do curso de idiomas Adelante Brasil, fi -
cou indignada ao ser informada que o material re -
colhido estava sendo despejado num lixão. “Des -
troço não é lixo. Aquele material recolhido é a
minha história, faz parte do patrimônio da mi nha
empresa”, afirmou.

Foi formada, ainda, uma associação de ví timas
do desabamento e o prefeito Eduardo Paes infor -
mou que quer o acompanhamento da as so ciação.
Se te funcionários do Consórcio Porto No vo, em -

recebidas pelo delegado da 5º DP Alcides Alves
e encaminhadas para a perícia.

Três funcionários da empresa de remoção de
entulho contratada pela TO Tecnologia foram ou -
vidos dia 1 de fevereiro. Segundo o delegado da
5ª DP, Alcides Alves Pereira, esses depoimentos
são importantes para calcular quantas caçambas
de entulho foram retiradas da obra, e assim ter
clareza do tamanho das intervenções.

Vitor Nogueira, dono da empresa Primacy So -
lutions que funcionava no oitavo andar do edi fí -
cio Liberdade declarou em depoimento à polícia
que um dia antes do desabamento os seus funcio -
nários, que estavam em uma reunião, ou viram
um forte estrondo vindo do andar de cima e inter -
romperam as atividades.

A Avenida Treze de Maio voltou à rotina uma
semana após a tragédia. Aqueles que sobre vi ve -
ram ao desabamento são peças importantes nas
in vestigações: Marcelo Antunes Moreira, zelador
do prédio de dez andares que ruiu por conta do
desabamento maior, o do edifício Liberdade, foi

OS SOBREVIVENTES SÃO PEÇAS
FUNDAMENTAIS. SEUS DEPOIMENTOS
VÃO AJUDAR A RECONSTRUIR
FATOS QUE PODEM TER LEVADO AO
DESABAMENTO. É A MEMÓRIA ORAL
SUBSTITUINDO A MEMÓRIA TÉCNICA,
QUE NÃO EXISTE EM NENHUM
DEPARTAMENTO DOS ÓRGÃOS
PÚBLICOS DA CIDADE

“DESTROÇO NÃO É LIXO. AQUELE MATERIAL RECOLHIDO É A MINHA 
HISTÓRIA. FAZ PARTE DO PATRIMÔNIO DA MINHA EMPRESA.”

PROFESSORA EVELYN RODRIGUES, PROPRIETÁRIA DE UM CURSO DE IDIOMAS. 
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te ra ção de paredes, sem a participação de um
pro fis sio nal habilitado, podem levar a acidente
estrutural e, por essa razão, é fundamental a mu -
dança na legis la ção urbanística. Quem quiser fa -
zer obras desse tipo de ve solicitar o licencia men -
to à prefeitura. A co mis são do Clube de Enge nha -
ria também apresentou pro posta relacionada à
inspeção periódica em edifícios. Distribuímos e
estudamos algumas propostas ainda em discus -
são, de São Paulo e outra do Deputado Luis Pau -
lo Corrêa da Rocha, do Rio de Janeiro. A partir
desses estudos, a Comissão preparou um pro jeto
de lei baseado no que já existe. Não era nossa pro -
posta reinventar a roda. A preocupação é justa -
mente porque o Código Civil exige dos cons tru -
to res das obras uma garantia de cinco anos. A
ideia é que após o fim da garantia, inspeções
sejam feitas perio di camente a cada cinco anos. 

O Brasil é um país de média organização.
Ain da não temos o hábito de planejar. O síndico
tem a obri gação de manter e conservar o prédio.
Sabemos que, na maioria dos casos, ele só vai
fazer a revisão quan do algo quebra. Precisamos

     O Clube de Engenharia cumprindo seu cen -
tenário papel histórico veio a público, por inter -
médio da im prensa, se manifestar sobre o trágico
aconte cimento. Com o apoio das Divisões Téc ni -
cas, Conselho Dire tor e Diretoria, com agilidade
e determinação, grupos de trabalho se orga niza -
ram para esclarecer à popu lação, avaliar o que
acon teceu e buscar caminhos pa ra evitar novas
tragédias. Vinte e três pessoas mor re ram. Enten -
dendo que essas mortes não podem ser em vão, o
Clube constituiu uma comissão de alto nível,
com especialistas da área, para tratar do caso do
desabamento sem aviso prévio.

Ao final de inúmeras e incansáveis reuniões
foram apresentadas as seguintes sugestões: “In -
cluir na Le gis lação urbanística a obrigatoriedade
de licen cia men to de obras de modificações em
áreas internas de imóveis públicos, privados e
quando houver mu dan ça de paredes ou estrutura”
e “Apoiar a criação de um banco de dados infor -
matizado de projetos de ar quitetura, instalações e
estruturas dos edifícios, pela Prefeitura”.

É público e notório que obras em que haja al -

dar um passo à frente. Se vai virar indústria de
laudos ou não, a respon sabi li dade de contratar os
profissionais é dos síndicos e tam bém nossa, mo -
radores e proprietários de imóveis. Não podemos
resolver sozinhos uma questão que é de res -
ponsabilidade coletiva.

O que estamos fazendo é um chamamento à
res pon sabilidade coletiva. O sociólogo Betinho,
no co m bate à pobreza, dizia: “a fome é uma ques -
tão ética; a fome necessariamente deve provocar
uma rejeição ética”. Essa questão dos prédios não
terem conser va ção, de não haver planejamento,
isso deve ter uma rejeição ética da sociedade.
Não podemos ter mais mor tes. Nós temos que
combater e corrigir desvios, mas é vital que a so -
cie dade venha a se organizar para que casos co -
mo esse não voltem a acontecer.

Como a casa dos engenheiros, instituição cen te -
ná ria reconhecida pelas bandeiras de luta que vem
levantando ao longo de sua história, não pode ría -
mos cumprir outro papel senão o de estar à frente
deste pro cesso de mobilização. Em nome de nossa
tra je tória, da ética e da engenharia nacional.

Manoel Lapa

www.clubedeengenharia.org.br • Fevereiro • 2012
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COMISSÃO INTERNA

qui tetônicas, e, ainda, uma lei que venha a esta -
belecer a obrigatoriedade do licenciamento de
obra interna em caso de troca de paredes ou com
risco de afetar as estruturas. 

car à prefeitura e Defesa Civil sobre os problemas.
Outras duas propostas estão em estudos: além

da legislação municipal, a criação de um banco
de dados, administrado pela prefeitura, de plantas
estruturais, hidráulicas, de energia elétrica e ar -

A necessidade de identificar as causas, buscar
informações, acompanhar de perto os aconteci -
men tos e propor alternativas para evitar que fatos
como os desabamentos que aconteceram no Rio,
dia 25 de janeiro, não se repitam levou o Clube de
Engenharia a um processo que está longe do fim.

Já no dia 2 de janeiro, ainda sob os efeitos do
que podemos chamar de comoção nacional, O Clu -
be reuniu instituições de engenharia e arquitetura
com o seu Conselho Diretor, Divisões Técnicas e
convidados, para a criação de um fórum per ma -
nen te de debates (páginas 3 e 4). Em paralelo, ou -
tra comissão, formada, em sua maioria de espe -
cial istas na área de estruturas, analisou a legis -
lação nacional e internacional, se debruçou sobre
plantas arquitetônicas dos prédios e reuniu infor -
mações de testemunhas e vítimas para avaliar as
causas e identificar possíveis responsáveis pelo
desabamento dos três prédios.

O resultado deste trabalho e desta seqüência
de reuniões foi a elaboração de uma proposta de
lei à Câmara dos Vereadores que estabelece  a
Cer  tificação Técnica de Inspeção Predial. Se apro -
vada, o prédio será avaliado em três categorias:
não oferece risco; sujeito a reparos; sem con di ções
de uso. Caberá ao engenheiro responsável noti fi -

INTEGRAM A COMISSÃO DO CLUBE
DE ENGENHARIA 
Manoel Lapa
Vice-presidente do Clube de Engenharia, é coordena -
dor da comissão. Engenheiro civil, com especialização
em estruturas, formado em 1975 pela UFRJ. Par ti ci -
pou dos projetos estruturais do metrô do Rio de Ja -
neiro, das usinas nucleares de Angra 2 e 3, de prédios
públicos em Brasília. 

Bruno Contarini
Com 50 anos de exercício da engenharia, o enge nhei -
ro civil com especialização em arquitetura pela Escola
Nacional de Engenharia, Bruno Contarini, desenvolveu
com Oscar Niemeyer uma série de projetos estruturais
no Brasil e exterior, como o Palácio Alvorada, o Teatro
e a Plataforma Rodoviária de Brasília, o Edifício da Uni -
versidade de Brasília, o Tribunal Superior de Justiça
(STJ) e o Museu de Artes Contemporâneas de Niterói
(RJ). É um dos maiores especialistas brasileiros em
pontes e grandes estruturas e portos de mar, rios e ca -
nais. Na bagagem traz, por exemplo, a ponte sobre o

Rio Tocantins em 1960, a Ponte Rio-Niterói e o Viaduto
do Joá, que liga os bairros de São Conrado e Barra da
Tijuca, no Rio de Janeiro.

Gilberto Mascarenhas do Valle
Engenheiro Civil formado pela Escola Politécnica da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro -
PUC – RJ em 1954, especialista em Pavimentação e
Es truturas. Presidente, da Associação Brasileira de
Pontes e Estruturas – ABPE, tem ampla participação
em diversas entidades da engenharia nacional e inter -
nacional como o Clube de Engenharia, International
As sociation for Bridges and Structural Engineering,
Instituto Brasileiro de Concreto, American Society of
Civil Engineers, Council on Tall Buildings and Urban
Habitat, entre outras.

Cesar da Silva Pinto
Formado em 1974, pela Escola de Engenharia da
Universidade Federal Fluminense - UFF. É engenheiro
civil com mestrado na área de planejamento e exe cu -
ção de estruturas e chefe do setor de Análise Est ru tu -
ral do Departamento de Engenharia da UFF. Ex-pro -
fessor de Estruturas e Sistemas Estruturais da Univer -

sidade Santa Úrsula e UFF é associado do Clube de
Engenharia e foi Delegado Regional da Associação
Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural –
Abece entre 2003 e 2004.

Justino Artur Ferraz Vieira
Professor das cadeiras de Sistemas Isostáticos,
Estruturas de Edifícios e Complementos de Concreto
Armado, entre outras, na PUC-RJ e UFF. É Delegado
Regional para o Rio de Janeiro da Abece.

Cláudio Nóbrega
Engenheiro estrutural e civil da Petrobras, professor
da CEFET-RJ nas disciplinas de Resistência dos Ma -
teriais, Mecânica Técnica, Estabilidade das Cons -
truções e Ensaios Mecânicos e professor-convidado
da “Fachhochshule” de Engenharia Civil de Munique -
Alemanha. Foi Vice-Presidente e Diretor de Projetos
da SERLA, onde atuou, também, como Chefe da
Divisão de Solos e Estruturas e como Ge rente de Pro -
jetos Especiais. No Clube de En genharia, foi Diretor
Técnico (2000/2006) e Chefe da DTE de Estruturas
(89/91). É Conselheiro Vitalício da entidade. 

Foco na legislação

Comissão do Clube de Engenharia apresenta  à imprensa propostas com  foco na prevenção através de mudanças na legislação municipal

Katja Schilirò
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instalações. O projeto estrutural ninguém apro va.
O Crea só verifica o profissional, se aquele en -
genheiro é um profissional regularizado, em dia
com a ART, se está apto, mas o projeto estrutural
ninguém vê. Existe na Prefeitura um depar ta -
mento de estruturas, que faz vistoria na ponte,
mas não é só ponte que cai. A sugestão é  avançar
na legislação. A Prefeitura não tem que fiscalizar
tudo sozinha, os síndicos, os condomínios, têm a
sua parcela de responsabilidade. Uma nova lei
determinaria a responsabilidade do condomínio
de fazer uma avaliação, acompanhada de um en -
genheiro, com a existência de um laudo. Através
de vistorias por amostragem, por exemplo, os
condomínios fariam laudos periódicos a cada
cinco anos e encaminhariam para a Prefeitura,
os fiscais analisariam e escolheriam de acordo
com os laudos as vistorias necessárias. O poder
público precisa estar presente. 
Cláudio Nóbrega

Outros tempos
Quando fui presidente Crea-RJ tentamos fazer

o que a comissão está fazendo hoje. Infelizmente,
enfrentamos uma reação muito negativa, e até
violenta. A rejeição teve como bases uma inter -
pre tação errônea: achavam que a proposta era pa -
ra aumentar o mercado da engenharia. Não con -
seguiram enxergar que o trabalho visava a segu -
rança de toda a sociedade. Os sindicatos e asso -
cia ções de síndicos e as administradoras de con -
domínio responderam com um ataque violento,
mesmo sabendo que estávamos pautando nosso
trabalho em critérios já utilizados fora do país.
Na Inglaterra, por exemplo, as obras efetuadas
nos condomínios, de prevenção e manutenção,
são abatidas no imposto de renda. Hoje, após as
tragédias, o movimento é inverso. Estou sendo
pro curado por dezenas de condomínios que que -
rem ser vistoriados. Mas é preciso observar as
diferenças regionais e especificidades  na hora de
se pensar em uma legislação federal.  
Alexandre Duarte

A idéia é qualificar tecnicamente o debate e
esclarecer e eliminar enganos, como culpar um
ferro enferrujado na laje de cobertura ou a
relação com as obras do Metrô. Precisamos
tranqüilizar a população e encontrar formas
efetivas de fortalecer a fiscalização.
Luiz Carneiro

Ação permanente
Com a falta de dados sobre estruturas e fun -

dações, tecnicamente, ficou muito difícil avaliar
as causas e nosso objetivo principal passou a ser
a apresentação de normas para evitar que isso
venha a se repetir no futuro. Esta comissão criada
soma experiências para um trabalho permanente
de acompanhar e assessorar a finalização de leis.
A comissão tem que ficar viva e influente na Câ -
mara dos Vereadores, no acompanhamento e as -
ses soramento. Existe legislação internacional e
até nacional já em estudos. É lamentável, mas às
vezes é necessário que aconteça algo muito grave
para que as leis, finalmente, sejam regula men -
tadas. O Clube de Engenharia reuniu infor ma ções,
os membros da comissão estudaram o caso e trou -
 xeram outros dados e propostas estão sendo enca -
minhadas. Com legislações municipais imp lanta -
das nos grandes centros, como São Paulo, Porto Ale -
gre, Belo Horizonte, Rio e Salvador, en tre outros,
é grande a probabilidade de que es sas interven -
ções locais se transformem numa lei nacional. 
Gilberto Mascarenhas do Valle

Olhos para o futuro
É espontâneo que órgãos com o prestígio e con -
ceito junto à sociedade como o Clube de Enge -

Luiz Carneiro
Engenheiro Civil pela Escola Nacional de Engenharia
da Universidade do Brasil desde 1964, é diretor do
Clube de Engenharia e da Associação de Empresas de
Engenharia do Estado do Rio de Janeiro - AEERJ. Luiz
Carneiro traz para a comissão a experiência que acu -
mulou em trabalhos como a estação de tratamento de
esgoto e o emissário submarino de Icaraí, obras do Rio
Cidade, Rio Orla - Leblon e diversas obras para o
Metrô-Rio, tendo sido superintendente em parte delas. 

Alexandre Duarte
Responsável Técnico por mais de 1.500 obras civis,
Alexandre é engenheiro civil pela Escola Nacional de
Engenharia da Universidade do Brasil. Professor de
Tec nologia da Construção e de Patologia das Cons -
truções e Vice-Diretor da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(FAU - UFRJ). No movimento associativo, além de as -
so ciado do Clube de Engenharia, Alexandre é ex-
Presidente do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio de Janeiro (Crea–RJ) e membro da
Associação Brasileira de Engenheiros Civis (ABENC-RJ).

nha ria se manifestem em uma circunstância des -
tas com uma comissão independente de especia -
listas na matéria. Eu não tenho dúvida de que as
ações implantadas balizarão iniciativas seme -
lhantes em outros Estados que porventura ainda
não tenham se detido sobre este problema. A
con tribuição do poder público deveria ser no
sentido de criar bancos de dados que arma ze nas -
sem as informações sobre tais projetos para con -
sultas futuras. 
Justino Vieira

Diálogo com a sociedade
Quando entidades diferentes como o Clube de

Engenharia, a Associação Brasileira de En ge nha -
ria e Consultoria Estrutural (ABECE), o Con se -
lho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-
RJ) somam suas forças, a ideia é ter uma unidade
de doutrina nascendo da união de especialistas
em estruturas para que possamos sugerir le gis -
lação e orientar não só os entes municipais, como
também os usuários e síndicos. Cada morador,
cada condômino, cada componente de uma co -
mu nidade que habita um edifício precisa ser fis -
cal e impedir que sejam feitas barbaridades em
obras ou que seja negligenciada a manutenção
das edificações. A Comissão está sugerindo legis -
lação para definir a responsabilidade da muni ci -
pa lidade na fiscalização e cadastramento, não só
dos primeiros projetos, mas das eventuais refor -
mas que podem ser feitas posteriormente. O pró -
ximo passo é a interlocução direta com a socie -
dade. Estamos falando de um problema geral,
nacional e internacional. A Europa tem prédios
antiqüíssimos e uma legislação mais avançada.
O ideal é que a federal cuidasse do assunto, abran -
gendo todos os municípios mas, por enquanto, a
obrigação é dos municípios.
Cesar Pinto

Presença do poder público
Existe uma anomalia no sistema vigente.

Quan do vamos fazer uma obra ou reforma, para
a parte hidráulica, que envolve água, esgoto e
drenagem pluvial, é preciso uma aprovação da
Cedae. Para o projeto de elevadores e escadas ro -
lantes, a Gerência de Engenharia Mecânica (Gem),
da Rioluz, aprova o projeto. A CEG aprova o pro -
jeto de gás, ou você não terá licença para as suas
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O engenheiro Bruno Contarini acredita que o caso dos desabamentos no Rio é raro, garante que
nunca se viu nada igual no mundo e defende, com veemência, as propostas encaminhadas pela
comissão constituída no Clube de Engenharia. Na sua opinião, deve haver determinação para fazer
valer uma legislação que afirme responsabilidades, atribuições de empresas e órgãos públicos e,
acima de tudo, a ética na engenharia. Contarini é responsável pela execução e cálculo de grandes
obras no Brasil e no exterior – entre elas a execução da Ponte Rio Niterói, o projeto do Museu de
arte Contemporânea, também em Niterói,  e da Universidade de Argel.

ENTREVISTA BRUNO CONTARINI

“NUNCA VI NADA IGUAL”

JCE - Todos se perguntam como explicar um
fato trágico como esse do desabamento de três
prédios no centro financeiro do Rio sem qual -
quer aviso prévio? 
Bruno Contarini: É uma obra de 70 anos. Ainda
não se tem certeza do que aconteceu de fato.
Existem hipóteses, mas é muito difícil descobrir.
A primeira aponta para uma obra onde se derrubou
um pilar, porque viga e laje não derrubam prédio,
a não ser que se quebre uma viga e a viga arraste
o pilar. Neste caso o pilar cede e cai. Mas quem
derruba sem dar aviso é o pilar quebrando. A viga
sempre dá sinal, aparece fissura ou trinca. A laje
também. Na queda do prédio em São Paulo, por
exemplo, logo em seguida aos desabamentos do
Rio, não é difícil identificar as causas. Caíram as
lajes e o prédio não caiu. A última laje estava so -
brecarregada, cedeu e veio derrubando as outras.
Não derrubou o prédio. A laje podia estar sobre -
carregada ou com alguma infiltração. É um caso
muito comum em cobertura. Não tem caminho
para a água, a água encharca a laje e faz ceder a
primeira, que vem caindo sobre as outras. É o que
chamamos de colapso progressivo. Mas é
localizado. O edifício não caiu.

JCE - Já tinha visto algo parecido?
BC - Tenho 55 anos de engenharia trabalhando
nesse setor. Trabalhei 18 anos no exterior. Nunca
vi nada igual, de caírem três prédios de repente. É
um caso bastante raro. Não é normal a forma
como caiu o prédio todo. Não foi uma implosão,
não caiu para dentro. Caiu para o lado e arrastou
os outros prédios.

JCE – Sua experiência, nacional e internacio -
nal, é na área de cálculo e execução de grandes
obras?
BC - Minha base era a Argélia, mas também
fazíamos obras na França e na Itália. Na Argélia

tenho cálculo e execução de cidades e de uni -
versidades, como a Universidade de Argel e uma
cidade próxima ao deserto com 300 edifícios e
todo um sistema de limpeza, que chega nos palá -
cios, nos hospitais, além da execução de barra -
gens e rede de abastecimento de água. No Brasil,
atuei muito em projeto e execução. Fui res ponsá -
vel pela execução da ponte Rio – Niterói. O pro -
jeto é de dois grandes engenheiros: Antônio Alves
de Noronha Filho e Benjamin Ernani Diaz.  O
Noronha é filho de outro grande nome da enge -
nharia, Antônio Alves de Noronha, e o Ernani é o
engenheiro mais completo que o Brasil tem. Fiz os
projetos do Hotel Meridien, do Hotel Nacional,
Edifício do Banco do Brasil no Centro da cidade,
mas o mais conhecido me parece que é o Museu
de Arte Contemporânea, em Niterói. O Oscar
Niemeyer me chamou num sábado, ficamos con -
ver sando até quatro horas da tarde sem almoço.
Trabalhou no domingo e na segunda-feira me en -
tregou o projeto quase pronto. 

JCE – Qual a sua participação no caso do re -
for ço do Palace 1 na Barra da Tijuca?
BC –  Caiu o Palace 2 e no Palace 1 fiz a inter -
venção verificando tudo. Fizemos o reforço, se eu
não me engano, de 78 pilares em diversos an -
dares. O projeto não era um projeto bom, mas não
estava errado. Eu não faria aquele projeto, mas
não estava errado. Tanto é que quando nós fize -
mos a recuperação do Palace 1, não recuperamos
fundação nenhuma, porque não precisava re -
cuperar. Um pilar que tinha sido reforçado estava
quebrado e o outro estava quebrando. Cheguei lá
sexta de manhã e saí domingo à noite. O risco era
altíssimo e, por sorte, estava sendo construído o
Citá América e o engenheiro Guilherme Perez era
muito meu amigo. Disse a ele que estava com um
problema sério de um prédio que estava caindo e
que precisava de formas e armação. No sábado já

estávamos montando e domingo estava tudo
pron to. Contei também com o fornecimento de
um concreto pronto, especial. Com 12 horas a
resistência estava lá em cima. Segurou o prédio.
Não precisou fazer reforço da fundação. Mas eu
tinha as plantas para ver isso. Como é que se faz
em um prédio que não tem nada como esses que
caíram no centro do Rio? As plantas que con -
seguimos desses prédios são plan tas de arqui -
tetura, de retiradas de paredes.

JCE - Quais as plantas imprescindíveis?
BC - Tem que ter todas as plantas. De forma, de
execução, se tiver ensaio de concreto tem que
juntar ao que já tem. Tem que arquivar tudo. O
bom profissional vê e sabe se há problema, mas
não tem capacidade de inventar. Só assim é pos -
sível saber o que fazer. Na época do Janio Quadros
eu fiz retirada de pilar do Palácio Al vorada.  O
Jânio queria fazer um cinema me lhor, aumentar a
tela, e tinha um pilar impedindo. Nós retiramos
um pilar de 600 toneladas. Foi feito. Mas eu tinha
as plantas. E tem que ser um engenheiro ca -
pacitado e com experiência. Não adianta contratar
um recém formado, capacitado pelo CREA. mas
sem vivência. Se uma firma vai realizar um
trabalho, para entrar na concorrência  é obrigada a
apresentar o que chamamos de atestado técnico. E
os governos, em geral, estão transferindo o
atestado técnico para o engenheiro. Para fazer uma
barragem a empresa tem que ter atestado técnico e
eles aceitam atestado técnico de um engenheiro.

JCE – Qual o maior avanço da nova legislação
proposta pelo Clube de Engenharia? 
BC – Em outros países, quando se faz um projeto
o seguro é obrigatório, assim como a verificação.
Você faz um projeto, alguém verifica e isso tudo

Fotos: Mix Mídia

Com ampla experiência dentro e fora do Brasil, incluindo parcerias com
Niemeyer, Contarini é hoje uma referência na engenharia nacional
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é arquivado. Fui ao Canadá, por exemplo, para a
construção das pontes da Valec e obtive, no
computador, todas as informações que precisava:
que a obra foi liberada em mil oitocentos e tanto,
o ano em que houve aumento de carga e as
informações das cinco vezes em que foi recu -
perada e das  chapas e perfis reforçados.  É isso
que temos que fazer no Brasil. E esse negócio de
dizer que isso no Brasil é impossível, não é não.
Eu fiz muitas obras no Brasil porque sempre
acreditei. Tive a felicidade de trabalhar com um
grande engenheiro, Marco Paulo Rabelo, um
homem que olhava para futuro, via na frente e não
fazia economia de projeto. Investir no projeto é
um lucro tremendo para o país e para a empresa
também. É a engenharia inteligente.

JCE – Nossa legislação é omissa? 
BC – Hoje, no Brasil, em qualquer obra de um
edifício, se a escada, por exemplo,  não estiver de
acordo com a norma, a prefeitura breca. O Habite-
se não sai com esse erro. Faz o esgoto e a Cedae
obriga a apresentar as plantas e fazer o projeto
direito. Assim por diante, se o prédio não tem uma
viga corta-fogo, o Corpo de Bombeiros não deixa
passar. Mas para fazer a estrutura não precisa
nada. A prefeitura não tem capacidade de analisar
projetos de estrutura. Não falo dos engenheiros.
Eles têm, mas não podem analisar tudo. É preciso
um sistema que funcione, já usado em países da
Europa: alguém faz o cálculo, alguém faz a veri -
ficação. Esses dois profissionais ficam respon -
 sáveis pela obra. As informações vão para um

Banco de Dados da Prefeitura ou da Presidência
da República se for o caso. Hoje eu sou obrigado
a, totalmente cego, dar parecer sobre uma
estrutura para ver se ela ameaça ou não cair. 

JCE - Podemos entender que existe uma crise
na engenharia nacional com dois pontos cen -
trais: nas empresas a falta de projetos e no po -
der público a falta de fiscalização?
BC - Nas empresas hoje talvez se esteja fazendo
obras mais caras que o normal porque os projetos
são mais baratos. Burramente as firmas economi -
zam no projeto. Volto a dar o exemplo do Palace
1. Tem uma única planta de pilar, do subsolo até a
cobertura. São 25 andares. Jogou-se concreto fora.
Por que? Para facilitar o cálculo. Ao invés de fazer
dez plantas – pilar de tal pavimento a tal pavimen -
to tem tal dimensão e vai diminuindo, como é o
normal – por economia fizeram apenas uma planta.

JCE - Quantas plantas contemplariam cor re -
ta  mente a obra?
BC - No total, eu faria de 160 a 200 plantas.
Foram feitas, no total, cerca de 23. Uma planta de
pilar? É um absurdo. E o que foi feito na obra?
Igualaram tudo quanto é pilar, do primeiro andar
ao meio do prédio não existe dimensão. O pilar
que quebrou tinha 30 x 80 na saída, nas funda -
ções, e 30 x 80 nos andares mais altos, ou seja,
jogaram concreto fora e perderam área útil. Até
pode estar certo, mas com segurança fora da
norma. No Palace 1 eu reforcei cerca de 70 pila -
res, do décimo andar para cima eu não reforcei

nada porque não precisava. Eu tenho todas as
plantas do projeto do Palace.

JCE - O que mudou nas construções nos últi -
mos anos?
BC - Estão matando os calculistas. Hoje o mer -
cado oferece um preço de fome. Antigamente,
quando comecei a calcular o preço do projeto
podia custar R$30,00 o metro quadrado. Hoje está
se cobrando R$10,00 e até R$3,00 o metro qua -
drado. Claro que com esse preço não se faz o que
é correto. Vai se calcular tudo pelo máximo, se
fizer com segurança, e (quem sabe?) com eco no -
mia demais que às vezes leva a problemas de
deformação e paredes trincadas. O Rabelo todas
as vezes que ia executar um projeto me pedia para
dar uma avaliada nas possibilidades de melhorar
o projeto. Melhorar significava segurança total
(não tinha que ter 100% de segurança e sim 500%
de segurança) sem qualquer possibilidade de
risco. A partir daí você faz o cálculo em segu -
ranças normais e também sem exagero. Como fiz
obras na Argélia, na França e na Itália, eu trouxe
esse sistema para o Brasil. 

JCE - Foi simples o processo de transferência?
BC – Nem tanto. As firmas seguradoras no Brasil
acham que é necessário fazer o seguro da obra e
pagar todo ano. Não é isso. O seguro é um só: do
projeto. Outro dia eu ouvi o seguinte argumento  de
uma seguradora ao dar o custo do seguro de um
prédio: ” fazendo o seguro, mesmo que você erre,
você estará garantido”. Também não é nada disso.
Tem que fazer direito. E o seguro tem que ser o
seguro daquela obra. A Europa já faz isso. Vamos
copiar e trazer para o Brasil o que já existe e fun -
ciona. Vamos ter todos os projetos, o seguro vai fi -
car satisfeito, sabe que não vai ter problema e não
vai cobrar por ano como se fosse um seguro incêndio.

JCE - O que é preciso fazer para mudar o qua -
dro atual?
BC - Daqui para a frente vamos resolver. O que
ficou para trás vamos ver. Daqui para frente todas
as obras têm que ter arquivo de todas as plantas e
o que ficou para trás a saída é analisar obra por
obra, com gente competente. Participo de duas
comunidades de calculistas na Internet. Na Bahia
é a Calculistas da Bahia e a outra é a TQS. Juntas,
devem somar em todo país sete mil calculistas,
bons, muito bons. Discutimos muito essas
questões e os procedimentos éticos. A falta de
ética é uma preocupação permanente.

Especialistas em
estruturas discutem
fatores técnicos e
avaliam propostas
para a prevenção de
novos desastres. Da
esquerda para a
direita, Justino Vieira,
César Pinto, Gilberto
do Valle, Manoel
Lapa, Bruno Contarini,
Alexandre Duarte e
Luiz Carneiro
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PROJETO DE LEI

"Estabelece a obrigatoriedade de obtenção da
Certificação de Inspeção Predial, nas edificações
que especifica, sua periodicidade e dá outras pro -
vidências".

A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE
JANEIRO decreta:

Artigo 1º. As edificações situadas no âmbito
do Município de Rio de Janeiro, destinadas ao uso
residencial ou não, deverão obter CERTIFI CA -
ÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO PREDIAL, obe -
decendo a periodicidade estabelecida nesta lei.

Artigo 2º. De acordo com a idade construtiva
do imóvel, o proprietário, locatário, síndico ou ain -
da o possuidor a qualquer título, fica obrigado a
obter a Certificação Técnica de Inspeção Predial,
para verificação das condições de estabilidade, se -
gurança e salubridade, obedecendo a perio dici -
dade de 5 anos para as edificações.:

§ 1º. A idade do imóvel, para efeito desta lei,
será contada a partir da data da expedição do Auto
de Conclusão (Habite-se).

§ 2º. A Certificação Técnica de Inspeção Pre -
dial será elaborada e fornecida por profissionais
devidamente habilitados e com registro junto ao
CREA-RJ - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio de Janeiro, devendo o Cer -
tificado ser apresentado aos órgãos competentes
quando solicitado. O pagamento dos honorários
deverá ser realizado pelo condomínio ou pelo
proprietário do imóvel.

Artigo 3º. Na elaboração do Certificado Téc -
nico, os profissionais deverão observar e registrar

os aspectos de segurança estrutural, elevadores,
instalações hidráulicas, elétricas, de gás e de
incêndio, incluindo extintores, revestimentos in -
ternos e externos, manutenção e conservação de
forma geral, obedecendo, enfim, todas as normas
técnicas da ABNT, devidamente acompanhado da
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica.

Artigo 4º. Caberá aos profissionais respons á -
veis pela elaboração do Certificado Técnico,
concluir sua avaliação de forma objetiva, clas si fi -
cando a situação do imóvel como: a) sem mani -
festação de patologias; b) sujeito a reparos e c)
sem condições de uso.

§ 1º. Na hipótese da constatação de irre gula ri -
dades, o responsável pelo imóvel será cientificado
pelo profissional para providenciar os reparos ne -
cessários no prazo de 90 (noventa) dias, prorro -
gáveis por igual período quando se tratar de
serviços complexos.

Artigo 5º. O desrespeito por parte do pos -
suidor do imóvel ou locatário, da obrigatoriedade
de providenciar os reparos necessários no prazo
estabelecido, obrigará o Técnico Responsável a
fazer imediata comunicação à Prefeitura Muni ci -
pal do Rio de Janeiro, relatando a ocorrência com
as provas produzidas, a fim de que o órgão muni -
cipal responsável, dentro da sua competência,
promova a fiscalização e aplique as penalidades
legais cabíveis.

Artigo 6º. A Certificação Técnica de Inspeção
Predial dos prédios públicos deverá ser fornecida
por profissionais habilitados, integrantes do qua -

dro de carreira e atenderá todos os requisitos aqui
estabelecidos.

Artigo 7º. Caberá à Prefeitura Municipal do
Rio de Janeiro criar o modelo oficial da Certi fi -
cação de Inspeção Predial, para que o mesmo seja
apresentado aos órgãos competentes quando so li -
citado, conforme normas ABNT.

Artigo 8º. Excluem-se da obrigatoriedade de
apre sentação do Certificado Técnico, as edifi ca -
ções residenciais unifamiliares.

Artigo 9º. O Poder Executivo regulamentará
es ta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua publicação.

Artigo 10º. As despesas decorrentes com a
exe  cução da presente lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas,
se necessário.

Artigo 11º. Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. 

Inspeção predial periódica
Proposta encaminhada pelo Clube de En genharia 
à Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Fernando Alvim

Francis Bogosssian, presidente do Clube de
Engenharia, se compromete a fazer deste
movimento uma bandeira de luta prioritária, 
a favor da engenharia e da vida.


