Abcic lança Anuário 2011 e entrega prêmio para melhor obra com utilização de prémoldados
Em solenidade, realizada dia 1º de dezembro, a Associação Brasileira da Construção
Industrializada de Concreto (ABCIC) lançou o Anuário ABCIC 2011, publicação que
reconta a trajetória da entidade, que está comemorando 10 anos, e a evolução do
segmento de pré-fabricados no Brasil ao longo de cinco décadas.
A publicação traz uma pesquisa com 28 das 48 associadas que traça uma fotografia do
segmento. E revela que a maioria das empresas (12) apresenta um faturamento anual de
até R$ 30 milhões. Na outra ponta, quatro delas chegam a faturar R$ 151 milhões. As
empresas estão mais concentradas nas regiões Sul e Sudeste, alavancadas
principalmente pelo segmento industrial. Em compensação o mercado de habitação
popular ainda é um nicho pouco explorado. Na área industrial, segmento mais dinâmico
para o setor, a construção de galpões predomina seguida pela construção de centros de
distribuição. O Anuário traz ainda depoimentos de personalidades do setor, cases de
obras e de sistema tecnológicos e lista de associados.
Na mesma ocasião foi entregue o prêmio Obra do Ano para a melhor obra em préconcreto, sob a escolha de júri formado por Paulo Eduardo Fonseca de Campo, professor
e pesquisador da Universidade de São Paulo (USP); Engenheiro Roberto Bauer; Afonso
Mamede, presidente da Sobratema; Hugo Ribas, diretor da revista Grandes Construções,
e o professor Augusto Carlos Vasconcelos.
A obra escolhida foi o Teatro Complexo Feevale, no Rio Grande do Sul, construída pela
Preconcretos, devido ao conjunto de desafios em termos de prazos e diversidade das
soluções de concreto aplicadas.
Como menção honrosa foram destacadas as seguintes obras:
Shopping Via Brasil, no Rio de Janeiro, a cargo da Cassol, pela implantação de uma obra
de porte em região densamente habitada;
The Square Open Mall, na região de Cotia, em São Paulo, a cargo da IBPRÉ, que
recebeu destaque em arquitetura com o uso da pré-fabricação em concreto;
Estádio Independência, em Minas Gerais, obra da Premo/Precon, destaque pela solução
de viabilidade e prazo ousado para a realização do empreendimento.
A presidente executiva da Abcic Iria Lícia Oliva Doniak destacou o objetivo da entidade de
incentivar o uso da tecnologia industrializada com reflexos na sustentabilidade da
construção, melhoria de prazos e de qualidade, trabalho simbolizado pela criação do
prêmio e da publicação do Anuário.
Fonte: Site Revista Grandes Construções
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